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  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล 

  Krungsri Equity Dividend 70/30 LTF 

 

 

กองทุนรวม KFLTFEQ70D 
 

หนังสือชีช้วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม 
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1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,  ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี  
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การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ผู้ลงทุนไมส่ามารถน ามาลดหยอ่นภาษีได้ 

กองทุนปิดรับค าส่ังซื้อ และ/หรือค าส่ังสับเปล่ียนเข้าจากกองทุนอ่ืนที่มิใช่ LTF  

ต้ังแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 



หน้า 1 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปันผล - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมหุน้ระยะยาว เพ่ือผูล้งทนุทั่วไป ประเภทรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :   

กองทุนจะลงทุนในหุน้สามญัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยโ์ดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 65 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 70 ของมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิ
ของกองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนในหุน้ที่มีปัจจัยพืน้ฐานดี หรือมีอตัราการเจริญเติบโตสูง หรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม ่าเสมอ เงินทุนส่วนที่เหลือจะลงทนุใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอนัเป็นหรือเกี่ยวขอ้งกับตราสารแห่งหนีร้ะยะสัน้ ตราสารทางการเงิน และเงินฝาก รวมทัง้หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ที่ไดร้บัความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะไม่ลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ 

กองทนุจะมีการลงทนุในทรพัยส์ินอ่ืนใดนอกจากทรพัยส์ินตามที่กล่าวขา้งตน้ ในลกัษณะที่ไม่ท าใหก้องทุนมี net exposure ในหุน้หรือตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยใน
รอบปีบญัชีนอ้ยกว่ารอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

การลงทุนหรือแสวงหาประโยชนข์า้งตน้ตอ้งไม่ท าใหฐ้านะการลงทนุสุทธิของกองทุนรวมในหุน้สามญัของบริษัทจดทะเบียนฯ มีมลูค่าต ่ากว่ารอ้ยละ 65 ของมูลค่า
ทรพัยส์ินสทุธิโดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีของกองทนุ  

ฐานะการลงทนุสทุธิดงักล่าว จะค านวณจากผลรวมของมลูค่าการลงทนุในหุน้สามญัของบริษัทจดทะเบียนทัง้หมด หกัดว้ยผลรวมของการลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งตราสาร
ที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ที่ลดความเสี่ยงจากการลงทนุในหุน้สามญัของบริษัทจดทะเบียน  

ทัง้นี ้การลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝงดงักล่าว จะค านวณตามขนาดของตราสารนัน้ (notional amount)  

ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะค านึงถึงประโยชน์
ของผูล้งทนุเป็นส าคญั  

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  

(2) ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์ินของกองทุนเนื่องจากไดร้บัค าสั่งขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพ่ือรอการลงทุน ทัง้นี ้ตอ้งไม่เกินกว่า 
10 วนัท าการ 

 

ผลตอบแทนทีผู่้ลงทุน 
จะได้จากเงินลงทุน : 

-  โอกาสที่จะไดร้บัจากผลก าไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื่องมาจากมูลค่าที่เพ่ิมขึน้ของหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน โดยจะไดร้บัเม่ือ 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีลกูคา้ที่เป็นบคุคลธรรมดาไม่ตอ้งเสียภาษีจากก าไรส่วนเกินดงักล่าว 

-  โอกาสที่จะไดร้บัเงินปันผลจากการลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน โดยอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงันี ้ 

1)  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลไดต้่อเม่ือกองทุนมีก าไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลและการจ่ายเงินปันผล
จะตอ้งไม่ท าใหก้องทนุมีผลขาดทนุสะสมขึน้ในงวดปีบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้  

2)  การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในแต่ละครัง้ บริษัทจัดการสามารถเลือกจ่ายใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงัต่อไปนี ้ 

(2.1)  จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบีย้รบัที่ไดร้บัจากทรพัยส์ินของกองทนุ  

(2.2)  จ่ายไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 30 ของก าไรสะสมดงักล่าว หรือก าไรสทุธิในงวดบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผลนัน้ แลว้แต่จ านวนใด
จะต ่ากว่า  

3)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในงวดใด ๆ ก็ตามใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่
ค  านวณไดต้ามเกณฑใ์ดเกณฑ์หนึ่งขา้งตน้ต ่ากว่า 0.25 บาท หรือเม่ือกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนต ่ากว่ามูลค่าหน่วย
ลงทนุที่ตราไว ้หรือผลจากการจ่ายเงินปันผลจะท าใหม้ลูค่าหน่วยลงทนุหลงัการจ่ายเงินปันผลต ่ากว่ามลูค่าหน่วยลงทนุที่
ตราไว ้

  



หน้า 2 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปันผล - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

ค าถามและค าตอบเก่ียวกับกองทุนรวม 

1. ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุน 

⚫  มีการก าหนดประเภทของผูล้งทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มี 

⚫  กองทนุรวมนีมี้จ านวนเงินทนุโครงการ (fund size) ล่าสดุ เท่าใด 
- 1,000 ลา้นบาท (หรือ จ านวน 100 ลา้นหน่วย) 

⚫  กองทนุรวมนีเ้หมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทนุลกัษณะใด และผูล้งทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 
- เหมาะสมส าหรบัเงินลงทุนของผู้มีเงินออมที่ยอมรบัความเสี่ยงสูงในระยะสั้นได ้เพื่อโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
สามารถยอมรบัผลขาดทนุไดบ้างส่วน 
- ผูล้งทนุควรลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  

⚫  ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อเงินลงทนุของผูล้งทนุ 
- เนื่องจากกองทุนนีจ้ะน าเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารทุน เงินลงทุนของท่านอาจไดร้บัผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุน้ที่
กองทุนไดล้งทุนหรือมีไว ้อนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของบริษัทผูอ้อกหุน้ ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม หรือปริมาณการซือ้
ขายหุน้ 

⚫  กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมที่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที่มุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

⚫  กองทนุรวมนีมี้รอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 
- วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีคือ วนัที่ 31 มีนาคม ของทกุปี 

2. ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
⚫  กองทนุรวมนีมี้วิธีการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอย่างไร 

(1)  วิธีการขายหน่วยลงทุน 

เนื่องจากการสิน้สดุของสิทธิประโยชนท์างภาษีของกองทนุรวมหุน้ระยะยาว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่เปิดรบัค าสั่งซือ้ และ/หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนเขา้
จากกองทนุอ่ืนที่มิใช่ LTF ตัง้แต่วนัที่ 2 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

(2) วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

(2.1) มูลค่าข้ันต ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงคโ์ดยไม่มีก าหนดมูลค่าและ/หรือจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ต ่า  
อย่างไรก็ดี เนื่องจากกองทุนนีเ้ป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ทุกครัง้ที่มีการขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการจะค านวณตน้ทุนและผลประโยชน ์
และหกัเงินลงทนุแต่ละรายการตามวิธีการ “เขา้ก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด 

(2.2) วันและเวลาการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน 

ทุกวันท าการซือ้ขายภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทจดัการก าหนด   

(2.3)  ช่องทางการส่ังขายคืนหน่วยลงทุน  

▪ วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้ม
ทัง้ระบุจ านวนหน่วยลงทุนที่ตอ้งการขายคืน เม่ือเจา้หนา้ที่ตรวจค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที่จะส่งมอบส าเนาค าสั่ ง
ขายคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้แก่ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคนืหน่วยลงทนุไม่ได ้หากรายการสั่งขายคืน
นัน้ไดเ้สร็จสิน้สมบูรณ์แลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ โดยนายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รบัซือ้คืนภายในวนัท าการถัดจากวนัที่
ค  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็ น
เกณฑใ์นการค านวณราคารบัซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจากผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดขอ้งหรือในกรณีที่
ผูส้นับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผูส้นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของผูล้งทุน โดยจะปิด
ประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสั่งขาย
คืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยไดต้ามปกติ 
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▪ วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ 
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไดส้มคัรการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์และมีรหสัผ่านเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางนีไ้ด ้โดยผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนัท าการและวนัหยุดท า
การซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยใชร้หัสประจ าตัวผูถ้ือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตที่บริษัทจัดการ  หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ก าหนดไว ้ 

บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุภายในเวลาท าการที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนั
ท าการซือ้ขายนัน้ โดยบริษัทจดัการจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้ แล
ผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทุน และการสั่ ง
ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลงัเวลาท าการที่ก าหนดของวนัท าการซือ้ขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทนุของวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอ้มูลเวลาการท ารายการของผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใตห้ลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจดัการ
เป็นหลกัฐานอา้งอิงเท่านัน้  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอ้มูลเวลาการท ารายการของผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใตห้ลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจดัการ
เป็นหลกัฐานอา้งอิงเท่านัน้  

นายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทุนที่รบัซือ้คืนภายใน 2 วนัท าการภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค  านวณมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่า
หน่วยลงทนุ ราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดขอ้งหรือในกรณีที่
ผูส้นับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็นผูส้นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวหรือกรณีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ของผูล้งทุน โดยจะปิด
ประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผู้ถือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสั่งขาย
คืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยไดต้ามปกติ  
เง่ือนไขการใช้บริการ  

1)  ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผูส้ั่งขายคืนจะตอ้งอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งขายคืนจะตอ้งกดยืนยนัความถูกตอ้งภายหลงัจากที่ระบบไดท้บทวนการท ารายการของผูส้ั่งขายคืน
แลว้  

2)  เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  

3)  เอกสารใบบนัทึกรายการที่พิมพอ์อกจากระบบอินเทอรเ์น็ต สามารถใชเ้ป็นเอกสารประกอบการท ารายการไดเ้ท่านัน้ บริษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการที่สมบรูณแ์ลว้น าไปใชอ้า้งอิงได ้ 

4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิด
ขอ้ผิดพลาดจากระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะด าเนินการแก้ไข
กรณีดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณห์รือรบัทราบเหตกุารณด์งักล่าวแลว้แต่กรณี  

5)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการใหบ้ริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหน้าก่อนปิดการใหบ้ริการ
ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไวท้ี่ส  านักงานของบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนหรือเว็บไซตข์องบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวขอ้ง  

▪ การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอ่ืนๆ ทีจ่ะมีขึน้ในอนาคต  

บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ อาจเพิ่มเติมช่องทางการท ารายการขายคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้
ในอนาคต ซึ่งจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่เกี่ยวขอ้งตามที่ส  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด เพื่ออ านวย
ความสะดวกต่อผูล้งทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจง้การเพิ่มเติมช่องทางดงักล่าวใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 
7 วนัท าการ และปิดประกาศใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมใหบ้ริการ ณ ส านักงานของบริษัทจัดการและ/หรือ
ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  

(2.4) การช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยวิธีการดงันี ้

▪ โอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งใหโ้อนค่าขายคืนหน่วยลงทนุเขา้บญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเขา้
บญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การ
โอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ ในการรบัค่าขายคืนหน่วยลงทนุโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากนี ้ถา้หากบริษัทจดัการ
ไม่สามารถโอนเงินเขา้บญัชีที่ไดแ้จง้ไวไ้ม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ บริษัทจดัการจะด าเนินการออกเช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทนุสั่งจ่ายผูถ้ือ
หน่วยลงทนุและจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร 
เช่น การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  
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▪ รบัเช็คทางไปรษณีย ์ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุอาจสั่งใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการออกเช็คขีดครอ่มค่าขายคืนหน่วยลงทนุและรบัเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชื่อและที่
อยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งบริษัทจดัการจะน าส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียน ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ได้น าเช็คไปขึน้
เงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์
(PromptPay) เป็นตน้  

▪ รบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืน  

ผูถ้ือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการด าเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน ซึ่งสามารถรบัได ้ทั้งนี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดน้ าเช็คไปขึน้เงิน บริษัท จัดการขอ
สงวนสิทธิในการด าเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 

(3)   วิธีการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(3.1)  วันและเวลาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

เปิดใหส้ับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยใหเ้ป็นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใตก้ารจัดการของ บลจ. กรุงศรี 
จ ากัด” ซึ่งบริษัทจัดการไดป้ระกาศไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และใหเ้ป็นไปตามวนัและเวลาสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุของกองทนุตน้ทางและ/หรือกองทนุปลายทาง 

(3.2) มูลค่าข้ันต ่าในการสับเปล่ียนเข้ากองทุน 

กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง: ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามความประสงคโ์ดยไม่มีก าหนดมลูค่าและ/หรือจ านวน
หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า 

กรณีกองทุนนีเ้ป็นกองทุนปลายทาง: ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะไดร้บัการยกเวน้ขอ้จ ากัดจ านวนเงินขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทุนตามที่ระบุในหวัขอ้  
“การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ” 

(3.3)  ช่องทางการสับเปล่ียนเข้ากองทุน 

▪ การสับเปล่ียนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ านวนหน่วยลงทนุและ/หรือจ านวนเงินที่ตอ้งการ
สบัเปลี่ยน เม่ือเจา้หนา้ที่ตรวจสอบค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุว่าถูกตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที่จะส่งมอบส าเนาค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลง
นามรบัรองความถกูตอ้งแลว้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

▪ การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครการใชบ้ริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะสามารถสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางนีไ้ด ้ 
ในกรณีที่กองทุนนีเ้ป็นกองทุนตน้ทาง ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนัท าการและวนัหยุดท า
การซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลาท าการที่ก าหนดของวนัท าการสบัเปลี่ยนใด 
เป็นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท าการสบัเปลี่ยนนัน้ โดยบริษัทจดัการจะใชร้าคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แล
ผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 

ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไม่ได ้หากรายการสั่งสบัเปลี่ยนนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบูรณแ์ลว้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใหเ้พิกถอนการสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอ้มูลเวลาการท ารายการของผูส้ั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใตห้ลักฐานที่ปรากฎอยู่ที่บริษัท
จดัการเป็นหลกัฐานอา้งอิงเท่านัน้ 

(3.4)  ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  

(1)  กรณีเป็นกองทุนตน้ทาง: การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที่ใชเ้พ่ือค านวณราคารบัซือ้คืน
ของวันท าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง หักดว้ย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทาง (ถา้มี)และ
ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี) 

(2)  กรณีเป็นกองทนุปลายทาง: การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้กองทนุ จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค านวณราคาขายของวนัท า
การก่อนวนัที่กองทุนปลายทางจะไดร้บัเงินจากการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทาง บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุของกองทนุปลายทาง (ถา้มี) และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 



หน้า 5 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปันผล - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

(3.5) เง่ือนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตใหมี้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน  โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
จดัการ 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดใหบ้ริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นการชั่วคราวและ/หรือ
ถาวรในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าไม่เป็นประโยชนส์ูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทนุ และ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือ ต่อชื่อเสียง 
หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอ่ืนใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี ้บริษัทจัดการจะแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ก่อนการใชส้ิทธิในการปิดรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

(3)  เนื่องจากกองทุนนีเ้ป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ทุกครัง้ที่มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจดัการจะค านวณตน้ทุนและ
ผลประโยชน ์และหกัเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เขา้ก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทนุก าหนด 

⚫  กรณีใดที่บริษัทจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบั และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัค าสั่งซือ้ และ/หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี ้ 

1.   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค าสั่งซือ้ และ/หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นการชั่ วคราวหรือถาวรก็
ไดต้ามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัค าสั่งซือ้และ/หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
โดยจะประกาศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง และแจง้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

2.  บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  

(2.1)  ค าสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  

(2.2)  เพ่ือรกัษาผลประโยชนส์ูงสุดของกองทุนและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจารณาจา กมูลค่าการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได ้ 

3.  ในกรณีที่บริษัทจัดการไดจ้ าหน่ายหน่วยลงทนุของโครงการจดัการจนเต็มตามจ านวนหน่วยลงทุนที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท าการซือ้ขายถัดจากวนัที่จ  าหน่ายหน่วยลงทุนไดเ้ต็มตามจ านวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะ
ท าการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป โดยจะประกาศล่วงหนา้ไวท้ี่ส  านักงานของบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนหรือเว็บไซตข์องบริษั ทจัดการหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

⚫  กองทุนรวมนีมี้ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเลื่อนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ และการ
หยดุรบัค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไวอ้ย่างไร 

การเล่ือนก าหนดเวลาช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

1.   บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไว้
ในโครงการ ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1)  บริษัทจัดการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่ เขา้เหตุดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์

แลว้  
(ก)  มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ  
(ข)  มีเหตุที่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม

ของบริษัทจดัการ  
(2)  ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่ถูกตอ้งต่างจาก

ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตั้งแต่หนึ่งสตางคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

2.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 1. บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
(1)  เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันท าการนับแต่วันที่ผู ้ถือหน่วยลงทุนมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รบัการผ่อนผันจาก

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2)  แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วย

ลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
(3)  แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รบัความเห็นชอบของผู้ดูแล

ผลประโยชนต์ามขอ้ 1. (1) หรือการรบัรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชนต์ามขอ้ 1. (2) ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ าเนินการแทนก็ได ้ 

(4)  ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
นัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่ส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลงั 
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การหยุดรับค าส่ังซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน 

การหยุดรบัค าสั่งซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของ
กองทนุรวมไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึ่งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั 

⚫  กองทนุรวมนีก้ าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จ ากดัการโอนไวอ้ย่างไร 
- กองทุนนีเ้ป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาวที่จัดตั้งขึน้ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563  ผูถ้ือหน่วยลงทุนจึงไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนที่ถือครองก่อนวันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ได ้

⚫  ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดจ้ากช่องทางใด 
- ท่านสามารถติดตามขอ้มลูเกี่ยวกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
⚫  กองทนุรวมนีมี้การออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- กองทุนรวมนีจ้ะใชร้ะบบไรใ้บส าคญัหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทุนใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  
- บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

⚫  ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจ ากดัสิทธิในเรื่องใด ภายใตเ้ง่ือนไขอย่างไร   
-  กองทนุนีมี้ขอ้จ ากัดในการใชส้ิทธิออกเสียงในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกิน
ดงักล่าว 

⚫  ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งหุน้ของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการ
ด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพ่ิมเติม หรือไม่ อย่างไร 
-  ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการด าเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดโ้ดยวิธีที่บริษัทจดัการไดเ้ปิดเผยไวท้ี่ส  านกังานของบริษัท
จดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

⚫  กองทุนรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการรอ้งเรียนของผูล้งทุน และนโยบายการระงับขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบ วนการ
ดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 
-  ผูล้งทุนสามารถรอ้งเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศัพท ์0-2657-5757 หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท ์1207 หรือ
ผูด้แูลผลประโยชน ์  - ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์ 0-2128-2316 
- กองทนุรวมนีมี้นโยบายการระงับขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการดงักล่าว ในกรณีที่บริษัทจดัการปฎิบตัิไม่เป็นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง 
อนัมีผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทุนรวม ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถน าขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้  

⚫ การระบภุมิูล าเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรพัยส์  าหรบัผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรายที่ไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย  
- ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะอา้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดัการเป็นภมิูล าเนา เพ่ือบริษัท
จดัการจะไดน้ าทรพัยด์งักล่าวไปวางทรพัย ์ณ ส านกังานวางทรพัย ์
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4. บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม  

⚫  ขอ้มลูเกี่ยวกบับริษัทจดัการ ซึ่งอย่างนอ้ยตอ้งมีรายชื่อกรรมการและผูบ้ริหาร จ านวนกองทนุรวมทัง้หมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัท และมลูค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

- กรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้ 

 (1) นายพงษ์อนนัต ์ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง 

 (3) นายพยงุ ลีวงศเ์จริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 

 (5) นางวรรณา ธรรมศิริทรพัย ์ (6) นางสาวจิราพร โพธิ์ไพโรจน ์

 (7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจ ูบดุดาราจู 

 (9) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ ์  

  
- จ านวนกองทนุรวมทัง้หมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัท 142 กองทนุ 

- มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 427,109 ลา้นบาท 
 

⚫  

 

รายชื่อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

 ช่ือ นามสกุล ต ำแหน่ง 

 (1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผูจ้ดัการ 
 (2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจา้หนา้ที่กลุ่มการลงทนุ  
 (3) นายวิพธุ  เอือ้อานนัท ์ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (4) นายฑลิต  โชคทิพยพ์ฒันา รองประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (5) นายจาตรุนัต ์สอนไว ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุต่างประเทศ 
 (6) นางสาวพรทิพา  หนึ่งน า้ใจ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการลงทนุตราสารหนี ้
 (7) นางสาวจิตอารีย ์ฤทธิพนัธ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏบิตัิการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
 (8) นางสาวรุง่อรุณ สมเจริญ ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายก ากบัและดแูลการปฏิบตัิงาน 
 (9) ดร. ฐนิตพงศ ์ ชื่นภิบาล ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายบริหารความเสีย่งดา้นการลงทนุ 
 (10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้ 
 (11) นางสาวรมัภารจัน ์ยธุานหสั ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี ้ 
 (12) นายสาธิต บวัช ู ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (13) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (14) นายปีติ ประติพทัธิ์พงษ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
 (16) นายชศูกัดิ์ อวยพรชยัสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ  
 (17) นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (18) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (19) นายเกียรติศกัดิ์  ปรีชาอนสุรณ ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (20) นายธนียะ  เภาสู่ นกัวิเคราะห ์
 (21) นางสาวคณุธิดา  ดนพูิพกัษ ์ นกัวิเคราะห ์
 (22) นายศภุศิษฎ ์ เทียนสกุใส  นกัวิเคราะห ์
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⚫  รายชื่อผูจ้ดัการกองทนุ (fund manager) ประวตัิการศกึษา และประสบการณก์ารท างานที่เกี่ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม รวมทัง้หนา้ที่ความ
รบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักลา่ว 

ช่ือ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon 
University, U.S.A. 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
 

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

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บล. ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
- บล. เค จี ไอ จ ากดั (มหาชน) 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 

นางสาวสาวณีิ สขุศรวีงศ ์ - ปริญญาโท สาขาบญัชี (การเงิน) 
จฬุากรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจา้หนา้ที่วิเคราะห ์
 

นายปีติ ประติพทัธิ์พงษ ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
Rochester Institute of Technology, 
New York 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- เจา้หนา้ที่ฝ่ายลกูคา้บคุคลเเละ
บริการ 

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
 
 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University 
of Manchester, U.K. 

-ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี (การเงิน)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ากดั 
- บมจ. ธนาคารทิสโก ้

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- เจา้หนา้ที่วิเคราะหส์ินเช่ือ 

 
 

⚫  รายชื่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ (registrar)  และผูด้แูลผลประโยชน ์(trustee)  

- รายชื่อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 

 รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์
1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัท หลกัทรพัยก์รุงศรี จ ากดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 0-2231-3777, 0-2632-0777 
4 บริษัท หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 02-949-1000 
5 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) 02-638-5000 
7 บริษัท หลกัทรพัยเ์อเซีย พลสั จ ากดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จ ากดั 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) 0-2305-9000 
10 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรพัยด์บีีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั (มหาชน) 0-2217-8888 
13 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 0-2646-9650 
14 บริษัท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรพัยท์รีนีตี ้จ ากดั 0-2343-9500, 0-2801-9100 
16 บริษัท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
18 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัซ่า จ ากดั 0-2660-5000 
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 รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์
19 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั 0-2660-6677 
20 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
21 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จ ากดั (มหาชน) 02-205-7000 
22 บริษัท หลกัทรพัยโ์กลเบล็ก จ ากดั 02-672-5920 
23 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั 02-633-6699 
24 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) 02-648-1111 
25 บริษัท หลกัทรพัยไ์อรา่ จ ากดั (มหาชน) 02-684-8888 
26 ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 0-2359-0000 
27 บริษัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 02-696-0000 
28 ธนาคารไทยเครดติเพื่อรายย่อย จ ากดั (มหาชน) 0-26975300 
29 บริษัท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 02-648-3600 
30 บริษัท หลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 02-088 9999 
31 ธนาคารออมสิน 02-299-8000 
32 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ากดั (มหาชน) 02-659-3456 
33 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ากดั 02-207-2100 
34 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั 02-861-4820 
35 บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 02-352-5100 
36 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 02-633-6000 
37 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 02-009-8000 
38 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท ์รีพบับลิค จ ากดั 02-266-6698 
39 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จ ากดั 02-026-5100 
40 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ากดั 02-107-1664 
41 บริษัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ากดั 02-022-1400 
42 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากดั (มหาชน) 02-626-7000 
43 บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 0-2117-7878    
44 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 0-2274-9400 

 

• รายช่ือผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

 รายช่ือผู้สอบบัญชี ทีอ่ยู่ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

นาย เทอดทอง เทพมงักร 
นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต ้
นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานตุร ์
นาย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์
นางสาว ชตุิมา วงษศ์ราพนัธช์ยั 
นางสาว รฐาภทัร ลิม้สกลุ 

บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
46/8 ชัน้ 10 อำคำรรุง่โรจนธ์นกลุ ถนนรชัดำภิเษก  
แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง  
กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์02-645-0080 โทรสำร 02-645-0020 

• รายช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั โทรศพัท ์0-2657-5757 

• รายช่ือผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee/ Fund supervisor) 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  โทรศพัท ์ 0-2128-2316 
ทัง้นี ้นอกจากหนา้ที่ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ฯ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที่ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุดว้ย 

5. ช่องทางทีผู่้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

⚫  ท่านสามารถทราบขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทนุรวมนีไ้ดท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์อง
บริษัทจดัการ 
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ปัจจัยควำมเส่ียงของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง 

1. ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานของบริษัทผูอ้อกหุน้อนัเนื่องมาจากผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงิน รวมทัง้ความสามารถในการท าก าไรและนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกหุน้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาซือ้ขายหุน้  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกหลกัทรพัยท์ี่ลงทุน โดยการวิเคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจลงทุน และติดตามขอ้มูลข่าวสารที่เกี่ยวขอ้งกับบริษัทผูอ้อกตราสารอย่างใกลช้ิดและสม ่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการด าเนินง านหรือฐานะทาง
การเงินของบริษัทผูอ้อกตราสารอย่างมีนยัส าคญั ก็จะพิจารณาปรบัเปลี่ยนแผนการลงทนุในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

2. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระเงินตน้และ/หรือดอกเบีย้ไดต้ามที่ก าหนดหรือช าระไม่ครบตามจ า นวนที่ไดส้ญัญาไว ้หากมีเหตุการณ์
ดงักล่าวเกิดขึน้ จะส่งผลใหต้ราสารที่ลงทนุอาจมีมลูค่าลดลงอย่างมาก  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจัดการจะวิเคราะหค์ุณภาพและความสามารถในการช าระหนีข้องผูอ้อกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารเป็น
ประจ าสม ่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั ก็จะพิจารณาปรบัเปลี่ยนแผนการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ 

3. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

สภาวะตลาดของตลาดหุน้อาจมีความผนัผวนไดต้ลอดเวลา โดยอาจขึน้อยู่กับแนวโนม้ของอตัราดอกเบีย้ ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริษัทผูอ้อกตราสาร ปริมาณการซือ้ขายหุน้ เป็นตน้ ซึ่งส่งผลใหร้าคาหุน้ที่กองทนุไดล้งทนุไวอ้าจเพ่ิมขึน้หรือลดลงไดต้ลอดเวลา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทุนในหลกัทรพัยโ์ดยมีสดัส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุของกองทุน โดยค านึงถึงสถานการณท์าง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุ 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

เนื่องจากสภาพและขนาดของตลาดหุน้ของประเทศไทยในปัจจบุนัซึ่งเป็นตลาดที่ก าลงัพฒันา หุน้ต่างๆ ที่กองทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซือ้ขายเปลี่ยน
มือของตราสารมีจ านวนครัง้และปริมาณนอ้ย ซึ่งอาจขายหุน้ไม่ไดใ้นช่วงเวลาที่ตอ้งการหรืออาจไม่ไดร้าคาตามที่คาดหวงัเอาไว ้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มีสภาพคล่องใหส้อดคลอ้งกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพ่ือใหมี้ความ
คล่องตวัในการบริหารกองทุน ทัง้นี ้แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึน้อยู่กับการพิจารณาตดัสินใจของบริษัทจัดการโดย
ค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี ้70 ปันผล 

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2. หน่วย CIS ในประเทศ ตามที่ระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1.1 ของประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ 

ไม่เกิน 10% 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดงันี ้
3.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
3.2  เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

4. ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
4.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง ที่ผูอ้อก

จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

4.2  เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
4.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
4.2.3  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ และไม่ได้

มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น
บคุคลดงันี ้
4.2.3.1  ธนาคารพาณิชย ์บรษิัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
4.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
4.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
4.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั  
4.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
4.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
4.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9  บริษัทหลกัทรพัย ์

4.3  เสนอขายในประเทศไทย  
4.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.5  ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียน

หรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า  
(1) 10% หรือ 
(2)  น า้หนกัของตราสารทีล่งทนุใน benchmark + 5% 

5. ทรพัยส์ินดงันี ้
5.1  ตราสารทนุที่จดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ 

SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุที่ผูอ้อกตราสารอยู่ระหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหมี้
การเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขายใน SET) 

5.2  ตราสารทนุที่ออกโดยบริษทัที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ซึ่งหุน้ของบริษัทดงักล่าวซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหมี้การเพิกถอนหุน้ออกจากการซือ้ขายใน SET) 

5.3  หุน้ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 5.1 
5.4  DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ธุรกรรมดงันี ้ที่คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5.1  reverse repo 
5.5.2  OTC derivatives 
 
 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน benchmark + 5% 
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5.6  หน่วย property ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.6.1  จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้

ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่
ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการ
ซือ้ขายใน SET) 

5.6.2  เป็นหน่วยของกองทนุที่ไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสรา้ง
พืน้ฐานอสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางทีส่  านกังานก าหนด 

5.7  หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือจดทะเบียนซือ้ขาย
ในกระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหมี้การเพิก
ถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย)  

5.8  หน่วย CIS ตามที่ระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1.2 ของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (แต่
ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที่อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตทุี่อาจท าใหมี้การเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

6. หน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน 
อสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่ส  านกังาน
ก าหนด และมีลกัษณะตาม 5.6.1 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 15% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทุนใน benchmark + 5% 

7. ทรพัยส์ินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1. – ขอ้ 6. (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. การลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) 

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่นิติบคุคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สญัญา 
ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย ์
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่กองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็น
กองทนุรวมที่มีอายโุครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายุ
กองทนุ 
  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใช่กบักองทนุรวมที่อายโุครงการคงเหลือ 
< 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะกองทนุรวมที่มีอายโุครงการ > 1 ปี 
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2. ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1  ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุไดด้  าเนนิการใหมี้

การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้
กองทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2  ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้
แฝงซึ่งจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายตราสาร
หนีท้ี่ออกใหม่) 

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.4 total SIP ตามขอ้ 7 ของส่วนนี ้แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารที่

มีสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
2.4.1 มีลกัษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของขอ้ 4 ในส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณ

ตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
2.4.2  มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 

4. securities lending ไม่เกิน 25% 

5. หน่วย CIS ไม่เกิน 20% 

6. หน่วย property ไม่เกิน 15% 

7. total SIP ซึ่งไดแ้ก่ 
7.1  ทรพัยส์ินตามขอ้ 7 ในส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือ

คู่สญัญา (single entity limit) 
7.2  ตราสารหนี ้ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง ที่มีอนัดบั

ความน่าเชื่อที่ตวัตราสารและ/หรือผูอ้อกตราสารที่ต  ่ากว่าทีส่ามารถลงทนุได ้(non-
investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

8.  derivatives ดงันี ้  

8.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 

8.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพ่ือการลดความเสี่ยง (non-hedging) global exposure limit 

กรณีกองทนุไม่มีการลงทนุแบบซบัซอ้น 
จ ากดั net exposure ที่เกิดจากการลงทนุใน derivatives 
โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit 
 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit)  
ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. หุน้ของบริษัทรายใดรายหนึ่ง ทกุกองทนุรวม รวมกนัภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนั ตอ้งมีจ านวน
หุน้ของบริษัทรวมกนั < 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

2. ตราสารหนี ้และตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง 
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภ้าครฐัไทย) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้อกตรา
สารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชลี่าสดุ ทัง้นี ้ใน
กรณีที่ผูอ้อกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชี
ถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บรษิัทจดัการอาจน ามลูค่าหนีส้ินทาง
การเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูคา่หนีส้ินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุดว้ยกไ็ดโ้ดย
ขอ้มลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป และใน
กรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มีหนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสดุรวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรก
ของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตรา
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สารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดมี้การยื่น
แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
2.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ใหบ้ริษัท
จดัการลงทนุเพ่ือกองทนุภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่
เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณี
ที่ผูอ้อกตราสารไดมี้การยื่นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรพัย ์
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 

3. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวมที่ออกหน่วยนัน้  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

4. หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ที่ออกหน่วย
นัน้ เวน้แต่เป็นหนว่ย property ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากส านกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง 

5. หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทนุ private equity 
 

ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ  
ที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
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ข้อมูลเพิ่มเติม :  
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ) (1) 

รายการทีเ่รียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง  

1 เม.ย. 62 –  
31 มี.ค. 63 

1 เม.ย. 63 –  
31 มี.ค. 64 

1 เม.ย. 64 –  
31 มี.ค. 65 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได้  ไม่เกิน 2.0758 2.0134 2.0140 1.9993 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.7976 1.7976 1.7976 1.7976 

• ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.0856 0.0401 0.0394 (2) 0.0251 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1672 0.1672 0.1672 0.1672 

• ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ ์ ไม่เกิน 1.0700 - - - 

• ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัช ี ตามที่จ่ายจริง 0.0085 0.0098 0.0094 

• ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทีป่ระมาณการไม่ได้        

• ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ไม่เกิน 1.0700 - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกิน 2.0758 2.0134 2.0140 1.9993 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ ตามที่จ่ายจริง - - -  

ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน  (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) (1) 

  

รายการทีเ่รียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง  

1 เม.ย. 62 –  
31 มี.ค. 63 

1 เม.ย. 63 –  
31 มี.ค. 64 

1 เม.ย. 64 –  
31 มี.ค. 65 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 1.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไม่เกิน 1.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่เกิน 1.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก 
(1) สบัเปลี่ยนขา้มบริษทัจดัการ 
(2) สบัเปลี่ยนภายในบรษิัทจดัการ 

 
ไม่เกิน 1.50 ขัน้ต ่า 100 บาท 
ไม่เกิน 1.50 ขัน้ต ่า 100 บาท 

 
ไม่เรียกเก็บ 
ไม่เรียกเก็บ 

 
ไม่เรียกเก็บ 
ไม่เรียกเก็บ 

 
ไม่เรียกเก็บ 
ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย  
หรือเศษของ 1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

หมายเหตุ :   

(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอ่ืนใดแลว้ 

(2) ปัจจบุนัเรียกเก็บในอตัรารอ้ยละ 0.0251 โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

ระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2565 

PTR = 115.52% 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 
 

รายละเอียดการลงทุน  ณ   31 มีนาคม 2565    
    

  
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    

หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในประเทศ  617,295,897.56 100.41 
     หุน้สามญั    
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์    
             กระดาษและวสัดกุารพิมพ ์  6,074,560.00 0.99 
             การแพทย ์  20,830,000.00 3.39 
             ขนส่งและโลจิสติกส ์  34,087,416.18 5.55 
             เงินทนุและหลกัทรพัย ์  17,270,790.00 2.81 
             ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์  9,739,850.00 1.58 
             เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  27,064,975.00 4.40 
             ธนาคาร  50,069,100.00 8.14 
             ธุรกิจการเกษตร  6,733,125.00 1.10 
             บริการรบัเหมาก่อสรา้ง  5,522,680.00 0.90 
             ประกนัชีวิตและประกนัภยั  11,681,825.00 1.90 
             พลงังานและสาธารณปูโภค  84,225,875.00 13.70 
             พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์  18,585,000.00 3.02 
             พาณิชย ์  61,585,886.00 10.02 
             ยานยนต ์  6,489,600.00 1.06 
             สื่อและสิ่งพิมพ ์  9,971,610.00 1.62 
             อาหารและเครื่องดื่ม  24,149,050.00 3.93 
     พนัธบตัรรฐับาลและตั๋วเงินคลงั    
             อายคุงเหลือนอ้ยกว่า 1 ปี  1,497,170.48 0.24 
     พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย    
             อายคุงเหลือนอ้ยกว่า 1 ปี  154,353,168.36 25.11 
     หุน้กู ้    
         TRIS    
             Rate AA-  11,139,242.12 1.81 
             Rate A-  4,521,718.85 0.74 
         FITCH_TH-LONG    
             Rate AAA  4,883,445.65 0.79 
             Rate AA+  4,926,256.37 0.80 
     เงินฝากธนาคาร    
         TRIS    
             Rate A  16,061,433.54 2.61 
         FITCH-LONG    
             Rate BBB  1,167,776.67 0.19 
         FITCH_TH-LONG    
             Rate AAA  24,664,343.34 4.01 
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รายละเอียดการลงทุน  ณ  31 มีนาคม 2565 (ต่อ)    
    

  
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    

อ่ืนๆ  (2,554,401.13) (0.41) 
     ลกูหนี ้  9,263,578.25 1.51 
     เจา้หนี ้  (10,758,071.55) (1.75) 
     ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  (1,059,907.83) (0.17) 

    

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ    614,741,496.43 100.00 

 

 

รายงานสรุปเงินลงทุน  ณ 31 มีนาคม 2565   
    

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    
(ก)  ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ 155,850,338.84 25.35 
(ข)  ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษัทเงินทนุเป็นผูอ้อก 4,883,445.65 0.79 
       ผูส้ั่งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  า้ประกนั   
(ค)  ตราสารที่มีบริษัทที่ไดร้บั rating ในระดบั investment grade เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง 20,587,217.34 3.35 
       ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  า้ประกนั   
(ง)  ตราสารที่มีบริษัทที่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือในระดบัที่ต  ่ากวา่ investment grade 0.00 0.00 
       หรือไม่มี rating เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรือผูค้  า้ประกนั   
    
สดัสว่นเงินลงทนุขัน้สงูต่อมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุที่บริษัทจดัการตัง้ไวใ้นแผนการลงทนุส าหรบักลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากบั  15  %  
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รายละเอียดตัวตราสารและความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ 31 มีนาคม 2565    

       

    ผู้ค า้/ วันครบ อันดับ มูลค่าหน้าตั๋ว มูลค่าตาม 

ประเภท ผู้ออก ผู้รับรอง/ ก าหนด ความน่า  ราคาตลาด 

    ผู้สลักหลัง   เช่ือถือ     

หลกัทรพัยใ์นประเทศ       

1  ตั๋วเงินคลงั บมจ.ธ.กสิกรไทย บมจ.ธ.กสิกรไทย 17 สิงหาคม 2565 AA 1,500,000.00 1,497,170.48 
2  พนัธบตัร ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 7 เมษายน 2565  2,100,000.00 2,099,837.78 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 18 เมษายน 2565  33,700,000.00 33,692,467.71 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 21 เมษายน 2565  1,800,000.00 1,799,585.86 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 5 พฤษภาคม 2565  4,700,000.00 4,698,118.17 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 12 พฤษภาคม 2565  3,100,000.00 3,098,294.66 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 12 พฤษภาคม 2565  30,000,000.00 29,983,328.40 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 19 พฤษภาคม 2565  2,000,000.00 1,998,738.34 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 26 พฤษภาคม 2565  4,800,000.00 4,796,602.94 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 23 มิถนุายน 2565  10,500,000.00 10,488,075.15 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 30 มิถนุายน 2565  15,400,000.00 15,381,226.48 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 7 กรกฏาคม 2565  10,000,000.00 9,986,995.00 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 5 มกราคม 2566  14,500,000.00 14,440,394.85 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลงั 2 มีนาคม 2566  22,000,000.00 21,889,503.02 
   ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  14 ธันวาคม 2565 AAA 4,800,000.00 4,883,445.65 
3  หุน้กู ้ บริษัท แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ จ ากดั 11 พฤษภาคม 2566 AA+ 4,800,000.00 4,926,256.37 
   บมจ.บตัรกรุงไทย  5 เมษายน 2565 AA- 4,800,000.00 4,872,368.73 
   บริษัท เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี ้โฮลดิง้ส ์จ ากดั 7 มีนาคม 2566 AA- 6,200,000.00 6,266,873.39 
   บมจ.เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้  12 กนัยายน 2565 A- 4,500,000.00 4,521,718.85 
4  เงินฝากออมทรพัย ์ บมจ.ธ.ยโูอบี บมจ.ธ.ยโูอบี เม่ือทวงถาม AAA 24,654,984.35 24,664,343.34 
   บมจ.ธ.ทิสโก ้ บมจ.ธ.ทิสโก ้ เม่ือทวงถาม A 16,060,179.53 16,061,433.54 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

• ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch ค าอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเชื่อถือสงูที่สดุ และมีความเสีย่งต ่าที่สดุ  

ระดับการลงทุน (investm
ent grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเชื่อถือสงูมาก และมีความเสีย่งต ่ามาก  Aa2 AA AA AA 

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

ความน่าเชื่อถือสงู และมีความเสี่ยงต ่า  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑพ์อใช ้ Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเชื่อถือต ่ากว่าระดบัปานกลาง  

ระดับเก็งก าไร (speculative grade) 

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

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑต์ ่ามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัช าระหนีส้งูที่สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัช าระหนี ้โดยผูอ้อกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ช าระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ไดต้ามก าหนด  D D D 

• ตราสารหนีร้ะยะส้ัน 

Moody’s S&P TRIS Fitch ค าอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผูอ้อกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางดา้นการตลาดและการเงินที่แข็งแกรง่ในระดบัดีมาก มี

สภาพคล่องที่ดีมาก และนกัลงทนุจะไดร้บัความคุม้ครองจากการผดินดัช าระหนีท้ี่ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทั้งด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัที่น่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผูอ้อกตราสารหนีมี้ความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัที่ยอมรบัได ้

 B 
T4 

B มีความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ที่ค่อนขา้งอ่อนแอ ผูอ้อกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการช าระหนีไ้ดต้รงตามก าหนดเวลาที่ระบไุว ้C C 

D D D เป็นระดบัที่อยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ้โดยผูอ้อกตราสารหนีไ้ม่สามารถชาระดอกเบีย้และ
คืนเงินตน้ไดต้ามก าหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อทา้ยนัน้ เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดียวกนั   
(2) ค าเสริมทา้ย (tha) จะระบไุวต้่อจากอนัดบัเครดิตเพื่อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศส าหรบัประเทศไทย  
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 

โครงการ 

(30 พฤศจิกายน 2549) 

KFLTFEQ70D 0.68% 0.68% 2.31% 1.75% -2.44% -0.57% 2.38% 4.59% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 2.27% 2.27% 4.77% 7.06% 3.26% 3.61% 5.32% 7.24% 

ความผนัผวนของผลการด าเนินงาน 8.35% 8.35% 8.37% 7.93% 13.85% 12.04% 11.75% 14.58% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 8.67% 8.67% 8.02% 8.22% 13.42% 11.27% 11.57% 13.47% 
 

หมายเหตุ :   *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ  
1.  ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน 70% 

2.  ดชันีพนัธบตัรที่มีอายคุงที่ (ZRR) อายปุระมาณ 3 เดือน สดัส่วน 30% 

**   ผลตอบแทนที่มีอายเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 
 

เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท าตามมาตรฐานการวดัผลด าเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 

กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -42.18% 

*กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ 

 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ 31 มีนาคม 2565 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ่ง - 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงไดท้ี่  www.krungsriasset.com 

 

ค าเตือนเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณารา่งหนังสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีมิ้ไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงานไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วน
ของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขายนัน้ 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด อาจลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด เช่นเดียวกันกับที่
บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม  ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้กับประโยชนข์องกองทุนรวม ทั้งนี ้ 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามขอ้มลูอ่ืนเพ่ิมเติมไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

ผูล้งทนุที่ถือครองหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไม่สามารถน าหน่วยลงทนุของกองทนุไปจ าหน่าย จ่าย โอน จ าน า หรือน าไปเป็นประกนั 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

 
 
 
 

http://www.krungsriasset.com/
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ข้อมูลอ่ืนๆ 

1.   การบันทกึบัญชีเงินลงทุน และการหักเงินลงทุนเม่ือมีการขายคืนหรือสับเปล่ียนหน่วยลงทุน เฉพาะกรณีที่เป็นหน่วยลงทนุที่ผูล้งทนุถือครองก่อนวนัที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัทจดัการจะบนัทึกบญัชีเงินลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกรายการตามวนัที่ลงทุน และเม่ือผูถ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหรือ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ บริษัทจดัการจะค านวณตน้ทนุและผลประโยชนแ์ละหกัเงินลงทนุแต่ละรายการตามวิธีการ “เขา้ก่อน ออกก่อน” (First In 
First Out : FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด ทัง้นี ้วนัที่ลงทุน หมายถึงวนัที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวแต่ละรายการและในกรณีที่เป็นการรบัโอนหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมหุน้ระยะยาวอื่น ใหห้มายความถึงวนัที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุลงทนุเริ่มแรกในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวของรายการที่รบัโอนนัน้ 

2.  การรับผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจากการทีก่องทุนใช้บริการบุคคลอ่ืน (soft commission)  

บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนในรูปทรพัยส์ินที่มีมูลค่าเพ่ือกองทุนจากบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการอนัเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าวใน
การจดัการกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงัต่อไปนี ้  

(1)  ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่ าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ  

(2)  ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครัง้เกินความจ าเป็ นเพื่อให้กองทุนไดร้บัประโยชนจ์ากบุคคลดังกล่าว 
(churning) ในการจดัสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทนุ บริษัทจะกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมี
ไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย  

ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจัดการมีการรบัผลประโยชนต์อบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการรบัผลประโยชนด์งักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชี
หรือรอบระยะเวลาหกเดือนดว้ย  

3.  ข้อก าหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัที่ 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution 
หรือ FFI) รายงานขอ้มูลเกี่ยวกับบญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้
ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้ับ FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฏดว้ยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลใน
หลายประเทศก าลังด าเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและหลักเกณฑใ์นลักษณะที่คลา้ยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง”)  

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมี
หนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก าหนด หนา้ที่ในการตรวจสอบ
ขอ้มูลลูกคา้เพื่อหาความสมัพันธข์องลูกคา้กับประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ที่ ในการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดท าเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่ส  าคญัในสองกรณี คือ  

(1)  ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยส์ินทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงิน
ลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุทางออ้มในทรพัยส์ินทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-
thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 
ก าหนดใหส้ถาบันการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ที่เขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหนา้ที่ด  าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทนุรวมที่เป็น 
NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นับสนุนการขายและรบัซือ้คื นหน่วย
ลงทุน ที่เขา้รว่มผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพนัธท์างธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดการ ซึ่งอาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าใ หผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอี้กต่อไป  

เพ่ือมิใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท จัดการและ
กองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง และ เพื่อใหบ้ริษัทจัดการและ
กองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผูกพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนุนการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ด าเนินการดงันี ้ 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) ใหค้  ายินยอม
บริษัทจัดการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ 
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จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้) ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กับหน่วยงานของรฐัทัง้
ในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  

(2)  รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนท์ราบความเกี่ยวขอ้งกับประเทศสหรฐั อเมริกา เช่น 
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที่ก าหนดไว้ในแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือ
การแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเม่ือขอ้มลูที่เคยใหไ้วมี้การเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเขา้รว่มใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลกูคา้สถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3)  ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รบัประโยชนเ์พ่ิมขึน้
หากมีการด าเนินการที่สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือได้ด าเนินการตามขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชี  

(1)  ไม่รบัค าสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(2)  ระงบัหรือหยดุใหบ้ริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูค่าหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(3)  ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช  าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนรายนัน้ได ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ
เกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ด าเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบัประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการที่
สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งขา้งตน้  

การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท า เพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหบ้ริษัทจัดการและ
กองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบญัชี
ธนาคารตามที่กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏิบตัิบริษัทจัดการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทนุที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือ
เป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด)เท่านัน้  

ทั้งนี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งตน้ บริษัทจั ดการ (รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มูลของผูถ้ือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอ่ืนใดที่ ราชการ
ก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

เป็นไปตำมประกำศ 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยำวอิควิตี ้70 ปันผล  
 
1.2. ชื่อโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  Krungsri Equity Dividend 70/30 LTF  
 
1.3. ชื่อย่อ :  KFLTFEQ70D  
 
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. เง่ือนไข (อำยโุครงกำร) :  

ไม่มี  
 
1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทนุเพื่อผูล้งทนุทั่วไป  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร : 1,000,000,000.00 บำท 
 
2.1.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำรเร่ิมตน้ : 1,000,000,000.00 บำท  
 
2.2. เง่ือนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร) :  

2.3. มลูค่ำที่ตรำไวต้่อหน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหน่วยลงทนุ : 100,000,000 หน่วย  
 
2.5. รำคำของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท  
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2.6. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก : 2,000.00 บำท  
 
2.7. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 2,000.00 บำท  
 
2.8. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน : 0.00 บำท  
 
2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : 0 หน่วย  
 
2.10. มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 0 บำท  
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 0 หน่วย  
 
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงกำร :  
เพ่ือส่งเสริมกำรลงทนุระยะยำวในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นทำงเลือกส ำหรบันกัลงทนุทั่วไปที่ตอ้งกำรผลตอบแทนที่ดี และกระจำย
ควำมเสี่ยงในกำรลงทนุ โดยน ำเงินทนุที่ระดมไดไ้ปลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้ทนุที่มีปัจจยัพืน้ฐำนดี รวมทัง้ลงทนุในตรำสำรหนี ้และเงินฝำก  
 
3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ตรำสำรแห่งทนุ  
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  
- กองทนุรวมหุน้ระยะยำว (Long Term Equity Fund : LTF) 
 
3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในต่ำงประเทศ : กองทนุที่ลงทนุแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ  
กำรก ำหนดสดัสว่นกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  
 
3.5. นโยบำยกำรกูย้ืม (ถำ้มี) :   
บริษัทจดักำรอำจกูย้ืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ือบริหำรสภำพคล่องของกองทนุเป็นกำรชั่วครำวได ้โดย ณ สิน้วนัใด 
อตัรำส่วนกำรกูย้ืมและกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน เม่ือรวมกันแลว้ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม เวน้
แต่กำรเกินอตัรำสว่นดงักลำ่วมิไดเ้กิดจำกกำรกูย้ืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ิมเติม ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะปฏบิัติใหเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
 
3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) :  ไม่ลงทนุ  
 
3.7. กำรลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) :  ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรสงูกว่ำดชันีชีว้ดั (active management)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อำ้งอิง (Benchmark) :   

1.ดชันีผลตอบแทนรวมตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน (%):70.00 
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2.ดชันีพนัธบตัรที่มีอำยคุงที่ (ZRR) อำยปุระมำณ 3 เดือน สดัส่วน (%):30.00 

 
หมำยเหต:ุ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ริษัทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใตก้รอบนโยบำยกำร
ลงทนุที่ก ำหนด โดยบรษิัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเกี่ยวกบั
ตวัชีว้ดั และเหตผุลในกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชน์จำก
ขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้ 
 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดของสมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุ และ/หรือ ประกำศ 
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัใน
กำรใชเ้ปรียบเทียบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท ำหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัรำดงักล่ำวอีกต่อไป โดยบรษิัทบริษัทจดักำรจะแจง้กำร
เปลี่ยนแปลงดงักลำ่วใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ผำ่นกำรประกำศในเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชน์จำก
ขอ้มลูกำรตดัสินใจลงทนุได ้ 
 
3.10. ลกัษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  
 
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทนุจะลงทนุในหุน้สำมญัของบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยโ์ดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 65 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 70 ของมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ โดยจะพิจำรณำลงทนุในหุน้ที่มีปัจจยัพืน้ฐำนดี หรอืมีอตัรำกำรเจริญเติบโตสงู หรือมีกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงสม ่ำเสมอ 
เงินทนุส่วนที่เหลือจะลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอนัเป็นหรือเกี่ยวขอ้งกบัตรำสำรแห่งหนีร้ะยะสัน้ ตรำสำรทำงกำรเงิน และเงินฝำก รวมทัง้
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่ไม่ขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต. กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำ
ซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) ที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แต่จะไม่ลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหนำ้ 
 
กองทนุจะมีกำรลงทนุในทรพัยส์ินอ่ืนใดนอกจำกทรพัยส์ินตำมที่กลำ่วขำ้งตน้ ในลกัษณะที่ไม่ท ำใหก้องทนุมี net exposure ในหุน้หรือตรำสำรแห่ง
ทนุ โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 65 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
 
กำรลงทนุหรือแสวงหำประโยชนข์ำ้งตน้ตอ้งไม่ท ำใหฐ้ำนะกำรลงทนุสทุธิของกองทนุรวมในหุน้สำมญัของบริษัทจดทะเบียนฯ มีมลูค่ำต ่ำกว่ำรอ้ยละ 
65 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิโดยเฉลี่ยรอบปีบญัชีของกองทนุ  
 
ฐำนะกำรลงทนุสทุธิดงักล่ำว จะค ำนวณจำกผลรวมของมลูค่ำกำรลงทนุในหุน้สำมญัของบริษัทจดทะเบียนทัง้หมด หกัดว้ยผลรวมของกำรลงทนุ
หรือมีไวซ้ึ่งตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) ที่ลดควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุในหุน้สำมญัของบริษัทจดทะเบียน  
 
ทัง้นี ้กำรลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้แฝงดงักล่ำว จะค ำนวณตำมขนำดของตรำสำรนัน้ (notional amount)  
 
ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรอำจไม่นบัช่วงระยะเวลำดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะ
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั  
(1) ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  
(2) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุเนื่องจำกไดร้บัค ำสั่งขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอกำรลงทนุ ทัง้นี ้
ตอ้งไม่เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร 
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• ประเภทของหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุนในประเทศ: 
 
ส่วนที่ 1 : ตรำสำร TS (Transferable Securities) หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ ที่มีคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุที่ครบถว้น
เป็นไปตำมประกำศ ไดแ้ก ่
1. ตรำสำรทนุในประเทศ  
1.1 หุน้  
1.2 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ (share warrants)  
1.3 ใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุน้เพ่ิมทนุที่โอนสิทธิได ้(TSR)  
1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี underlying เป็นหุน้หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ (share warrants)  
1.5 ตรำสำรทนุอ่ืนที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรทนุตำม 1.1 – 1.4 ตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก ำหนดเพ่ิมเติม 
2. ตรำสำรหนีใ้นประเทศ  
2.1 พนัธบตัร  
2.2 ตั๋วเงินคลงั  
2.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภำพ หุน้กูอ้นพุนัธ ์และตรำสำร Basel III)  
2.4 ตั๋วแลกเงิน  
2.5 ตั๋วสญัญำใชเ้งิน  
2.6 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้กู ้ 
2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ 
2.8 ตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรหนีต้ำม 2.1 – 2.7 ตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพ่ิมเติม 
3. ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (ไม่รวมตรำสำร Basel III) 
4. ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants)  
5. ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note)  
ส่วนที่ 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS (รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)) และหน่วย property 
ส่วนที่ 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repo) 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทกำรใหย้ืมหลกัทรพัย ์(securities lending) 
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ (derivatives)  
ประเภทสินคำ้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเขำ้เป็นคู่สญัญำไดต้อ้งมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำงดงันี ้ 
(1) ทรพัยส์ินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได ้ 
(2) อตัรำดอกเบีย้  
(3) อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน  
(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  
(5) ทองค ำ  
(6) น ำ้มนัดิบ  
(7) ดชันีกลุ่มสินคำ้โภคภณัฑ ์ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที่มีองคป์ระกอบเป็นสินคำ้หรอืตวัแปรตำม (1) – (6) หรือ (9) 
(8) ดชันีที่มีองคป์ระกอบเป็นดชันีตำม (7)  
(9) underlying อ่ืนตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 
ส่วนที่ 7: ทรพัยส์ินประเภทหน่วย private equity 
 
• อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน เพื่อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:  
 
บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ที่ประกำศก ำหนดในปัจจบุนั และ/หรือที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต เวน้แต่ หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่มีกำรก ำหนดอตัรำส่วนกำรลงทุนเป็นกำร
เฉพำะดงัต่อไปนี ้ 
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อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุหรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัรำส่วนกำรลงทนุ บริษัท
จดักำรจะลงทนุใหเ้ป็นไปตำมประกำศที่แกไ้ขดว้ย 
 
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 10% 

2. หน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะกระจำยกำรลงทนุในกิจกำร
โครงสรำ้งพืน้ฐำน อสงัหำริมทรพัย ์หรือสิทธิกำรเช่ำ แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตำมแนวทำงที่ส  ำนกังำนก ำหนด และมีลกัษณะตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

ไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 

(1) 15% หรือ 

(2) น ำ้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน benchmark + 5% 

 
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) 
 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ทรพัยส์ินดงันี ้

1.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเงื่อนไขหำ้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุ
ไดด้  ำเนินกำรใหมี้กำรรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรที่
กฎหมำยก ำหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทุนสำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได ้

1.2 ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่มี
สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝงซึ่งจดทะเบียนกบั TBMA และมีกำรเสนอขำย
ตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำ
ดว้ยกำรขออนญุำตและกำรอนญุำตใหเ้สนอขำยตรำสำรหนีท้ี่ออกใหม่) 

1.3 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 
เดือน 

1.4 total SIP ตำมขอ้ 4 ของส่วนนี ้แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนี ้
กึ่งทนุ หรือตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝงที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

1.4.1 มีลกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที่ 1: อตัรำส่วนกำร
ลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญำ (single entity limit) ของ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

1.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

2. หน่วย CIS ในประเทศ  ไม่เกิน 20% 

3. หน่วย property ในประเทศ ไม่เกิน 15% 

4. total SIP ซึ่งไดแ้ก่ 

4.1 ทรพัยส์ินตำมขอ้ 8 (SIP) ในส่วนที่ 1: อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณ
ตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญำ (single entity limit) ของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

4.2 ตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหนำ้แฝง ที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อทีต่วัตรำสำรและ/หรือผูอ้อกตรำสำร
ที่ต  ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได ้(non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
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3.12. รำยละเอียดกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  

ไม่มี  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในต่ำงประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.14. อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวม :  
 
อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : เป็นไปตำมประกำศ และกรณีที่
กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมขอ้นีจ้ะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมที่ประกำศก ำหนด  

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

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

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  
 
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- ATM 
- บริษัทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
 
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

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

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
6.3. กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดักำร 
- ATM 
- Internet 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรื่อรบัซือ้คืน 
- Tele-bank 
 
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
7.3. วิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

7.4.1. บริษัทจดักำร :  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมควำมประสงคโ์ดยไม่มีก ำหนดมลูค่ำและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ  
 
เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ได้
เสรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุ ตำมวนัและเวลำในขอ้ 7.6.1. เร่ือง “วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุทีต่อ้งกำรขำยคืน 
เม่ือเจำ้หนำ้ที่ตรวจค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุว่ำถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถูกตอ้งแลว้
แก่ผูส้ั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป  
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บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทนุทีค่  ำนวณไดเ้ม่ือสิน้วนัท ำกำรที่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑค์ ำนวณรำคำรบัซือ้คืนโดยมลูค่ำหน่วยลงทนุ
และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
7.4.2. ผูส้นบัสนนุ :  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมควำมประสงคโ์ดยไม่มีก ำหนดมลูค่ำและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ  
 
เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ได้
เสรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทผูส้นบัสนนุ ตำมวนัและเวลำในขอ้ 7.6.1. เรื่อง “วนัและเวลำทีท่  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 
โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งกำรขำยคืน เม่ือเจำ้หนำ้ที่
ตรวจค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุวำ่ถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แกผู่้สั่งขำยคืน
หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป  
 
บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทนุทีค่  ำนวณไดเ้ม่ือสิน้วนัท ำกำรที่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑค์ ำนวณรำคำรบัซือ้คืน โดยมลูค่ำหน่วยลงทนุ
และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
7.4.3. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุดว้ยบตัร ATM บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ผ่ำนเครื่อง ATM ของธนำคำรไดท้กุวนัระหวำ่งเวลำใหบ้ริกำร 
ATM ของธนำคำรโดยปฏบิตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอเครื่อง ATM จนครบทกุขัน้ตอน  
 
กำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุก่อนเวลำปิดท ำกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ในวนัท ำกำรซือ้ขำยใหถ้ือว่ำเป็นกำรสั่งขำย
คืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุทีค่  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณโดยเป็นรำคำที่ไดร้บั
รองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์ส่วนกำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุหลงัเวลำปิดท ำกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ในเขตกรุงเทพมหำนครในวนัท ำกำร
ซือ้ขำย หรือกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยใหถ้ือว่ำเป็นกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไปโดยใชม้ลูคำ่หน่วย
ลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไปเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณโดยรำคำที่บรษิัทจดักำรรบัซือ้คืนนัน้ตอ้งเป็นรำคำที่ไดร้บักำรรบัรองโดย
ผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมควำมประสงคโ์ดยไม่มีก ำหนดมลูค่ำและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ  
 
เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสำรบนัทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอย่ำงสมบรูณ ์บริษัทจดักำร
จะถือหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรทีส่มบูรณแ์ละใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนเครื่อง ATM จำกระบบงำน บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้
จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
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ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดย้ื่นค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดักำรและบริษัทจดักำรไม่สำมำรถรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยไดโ้ดยอยู่
ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรตำมหวัขอ้เร่ือง “กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ” ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุอำจขอยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดใ้นระหวำ่งเวลำท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีผู่ส้นบัสนนุทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุไดย้ื่นค ำสั่งขำยคืนหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้กำรยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณก์ต็่อเม่ือไดร้บัอนุมตัิจำกบริษัทจดักำรก่อน  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อน
ปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.4. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร (Tele-bank)  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
โทรศพัทอ์ตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่ง
สำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่ริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ สำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ผ่ำนหมำยเลขโทรศพัทท์ีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำย
นัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้
ขำยถดัมำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยดงักล่ำว ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์
แลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมควำมประสงคโ์ดยไม่มีก ำหนดมูลค่ำและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผู ้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัขอ้ “กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุจ ำนวนนัน้  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุ ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและ
ใบก ำกบัภำษีส ำหรบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ  
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ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นทำง
ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้งภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทั้งสิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งขำยคนื สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำ
รำยกำรไดเ้ท่ำนัน้ บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่กบับรษิทัจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้้ำงอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำก
ระบบกำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 
30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยงัไม่เปิดใหบ้ริกำรขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จนกว่ำบริษัทจดักำรจะพรอ้ม
ใหบ้ริกำรได ้โดยจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร 
ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.5. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร (Internet)  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอ
เอกสำรดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ สำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำย
นัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้
ขำยถดัมำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยดงักล่ำว ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์
แลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมควำมประสงคโ์ดยไม่มีก ำหนดมลูค่ำและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ  
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยำวอิควิตี ้70 ปันผล                                                           10/05/2022  Page 11 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัขอ้ “กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุจ ำนวนนัน้  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุ ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและ
ใบก ำกบัภำษีส ำหรบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบ
อินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้งภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่พิมพอ์อกจำกระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำ
จำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำก
ระบบกำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจัดกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 
30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยงัไม่เปิดใหบ้ริกำรขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จนกว่ำบริษัทจดักำรจะพรอ้ม
ใหบ้ริกำรได ้โดยจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร 
ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.6. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ (Internet)  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุซึ่งไดแ้ก่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ อำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของ 
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ซึ่งเรียกว่ำ “ระบบกรุงศรีออนไลน ์(Krungsri Online)” โดยจะปิดประกำศใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำ
กำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมควำมประสงคโ์ดยไม่มีก ำหนดมลูค่ำและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บ
มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ  
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กำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ใหถ้ือว่ำเป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำ
ภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึ่ง
บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยดงักล่ำว ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ล้ว เป็นเกณฑ์
ในกำรค ำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุไม่ได ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อน
ปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อ
ลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้กำรเพ่ิมเติมช่องทำงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำร และปิด
ประกำศใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและ/หรอืผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำร  
 
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำร ผูส้นบัสนนุ หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวไ้ดท้กุวนัในเวลำท ำกำร ภำยในเวลำ 
15.30 น.  
 
7.6.2. กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
(1) โอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทุน  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งใหโ้อนค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเขำ้บญัชีเงินฝำก โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเขำ้บัญชี
เงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำน
ระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ ภำยใน 4 วนัท ำกำรถดัจำกวนัทีส่ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีใ้นกำรรบัค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุโดยกำรโอนเงิน
เขำ้บญัชีเงินฝำกนี ้ถำ้หำกบรษิัทจดักำรไม่สำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีที่ไดแ้จง้ไวไ้ม่ว่ำดว้ยกรณีใดๆ บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกเช็ค ขีดครอ่มค่ำ
ขำยคืนหนว่ยลงทนุสั่งจ่ำยผูถ้ือหน่วยลงทนุและจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียน
หน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  
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(2) รบัเช็คทำงไปรษณีย ์ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจสั่งใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรบัเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมช่ือและที่อยู่ใน
สมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งบริษทัจดักำรจะน ำส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 4 วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ใน
กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอน
เงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  
 
(3) รบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุอ่ืน  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจสั่งใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุอ่ืน 
ซึ่งสำมำรถรบัไดภ้ำยใน 4 วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวน
สิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  
 
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดักำร 
- ATM 
- Internet 
- อ่ืนๆ 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรื่อรบัซือ้คืน 
 
8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัย์หรือทรพัยส์ินอ่ืนแทน บริษัท
จดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได้  
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดมี้ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้นกรณี
ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำมีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของ
กองทนุเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
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(2) มีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรยงัไม่ไดช้ ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษัท
จดักำรพบว่ำรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่ำวไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและ
รำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคิด
เป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
(3) มีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรอง
ขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่
ขำยคืนหนว่ยลงทนุแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุตำม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดักำรอำจเลื่อนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่มีค ำสั่ง
ขำยคืนหนว่ยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรผ่อนผนัดงักล่ำวไม่รวมกรณีตำม (1) และบริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ประกำศกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำรและสถำนที่ตดิต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำร
ขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) ที่ใชใ้นกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ และแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดมี้ค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุทรำบโดยพลนั  
 
(2) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ำรำยงำนในเรื่องดงักล่ำว พรอ้มทั้งแสดงเหตผุลและหลกัฐำนกำรไดร้บัควำม
เห็นชอบหรือกำรรบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั โดยบรษิัทจดักำรอำจมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรดงักลำ่วแทนก็ได ้ 
 
(3) ในระหว่ำงที่บริษัทจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุนัน้หำกถึงวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุวนัอ่ืน และมีผูถ้ือหน่วยลงทนุ
สั่งขำยคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดักำรจะตอ้งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะตอ้งช ำระเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุแกผู่้ถือหน่วยลงทนุ
ที่ยงัคำ้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จึงช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุที่สั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ๆ ต่อไป  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได ้เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ  
 
(2) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ซึ่ง
ใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แตจ่ะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม  
(ค) มีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(3) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่ล้งทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้ 
 
(ก) บริษัทจดักำรมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรอืควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำย
ไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ  
2. กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรรำ้ย  
3. กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัติำมค ำสั่งเกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย  



กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยำวอิควิตี ้70 ปันผล                                                           10/05/2022  Page 15 

(ข) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั  
 
(4) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลีย่นใหบ้ริษัทจดักำรรำยอ่ืนเขำ้บริหำรจดักำรกองทนุรวมภำยใตก้ำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจดักำร
รำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรด ำรง
เงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัยแ์ละ
กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ซึ่งใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร  
 
(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวมตำมขอ้ 22.1.5 ในส่วนขอ้ผกูพนั 
 
11.2 เม่ือปรำกฏเหตตุำมขอ้ 11.1 และบริษัทจดักำรประสงคจ์ะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำย
คืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหำกเป็นเหตตุำมขอ้ 11.1 (1) (2) หรือ (4) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุ
รบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
 
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคนื หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพรอ้ม
ทัง้แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมนัน้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ตำมขอ้ 11.1 (1) (2) และ (4) เกิน 1 วนัท ำกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ก่อนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ  
 
(ก) รำยงำนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ย
ก่อนวนัรำยงำนนัน้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
(ข) แจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ ใหท้รำบถึงกำรเปิดขำยหรือรบัซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.3 บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทพบวำ่รำคำขำย
หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งตัง้แต่ 1 สตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ได้
รบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรหยดุขำยหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุรบัค ำ
สั่งซือ้ หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยวธีิกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4 บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปิดรบัค ำสั่งซือ้ และ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นกำร
ชั่วครำวหรือถำวรก็ไดต้ำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรใชส้ทิธิปิดรบัค ำสั่งซือ้และ/หรือ
ค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะประกำศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง และแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั 
 
11.5 บริษัทจดักำรอำจจะพิจำรณำปฏเิสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ 
(ก) ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
(ข) เพ่ือรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอำจมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุได ้
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(ค) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของ
กองทนุกบัหรือเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท้ี่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรฐัอเมริกำ หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่
ในสหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่ำวและบรษิัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำร
จึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสั่งซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลดงัที่
กล่ำวมำขำ้งตน้ 
 
11.6 ในกรณีที่บริษัทจดักำรไดจ้ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่
จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แตว่นัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ  ำหนำ่ยหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษัทจดักำรจะ
เห็นสมควรที่จะท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหนำ้ไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเว็บไซตข์อง
บริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
13. เงือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมหุน้ระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ผูถ้ือหน่วยลงทนุจึงไม่สำมำรถโอนหน่วยลงทนุที่ถือครองก่อนวนัที่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ได ้ 
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : จ่ำย  
 
14.2. หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินปันผล :  

บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยอยู่ภำยใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดงันี ้ 

 1) บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินปันผลไดต้อ่เม่ือกองทนุมีก ำไรสะสมจนถึงงวดบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผลและกำรจ่ำยเงินปันผลจะตอ้งไม่ท ำใหก้องทนุมีผล
ขำดทนุสะสมขึน้ในงวดปีบญัชีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้  

 2) กำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุในแต่ละครัง้ บริษัทจดักำรสำมำรถเลือกจ่ำยใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑอ์ย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 

 (2.1) จ่ำยจำกเงินปันผลหรือดอกเบีย้รบัที่ไดร้บัจำกทรพัยส์ินของกองทนุ  

 (2.2) จ่ำยไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 30 ของก ำไรสะสมดงักล่ำว หรือก ำไรสทุธิในงวดบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผลนัน้ แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ  

 3) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยเงินปันผลในงวดใด ๆ ก็ตำมใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุในกรณีที่เงินปันผลต่อหน่วยที่ค  ำนวณไดต้ำมเกณฑ์ใด
เกณฑห์นึ่งขำ้งตน้ต ่ำกวำ่ 0.25 บำท หรือเม่ือกองทนุมีมลูค่ำหน่วยลงทนุต ำ่กว่ำมลูค่ำหนว่ยลงทนุทีต่รำไว ้หรือผลจำกกำรจ่ำยเงินปันผลจะท ำให้
มลูค่ำหน่วยลงทนุหลงักำรจ่ำยเงินปันผลต ำ่กว่ำมลูค่ำหน่วยลงทนุที่ตรำไว ้

14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำใหมี้กำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรจ่ำยเงิน 
ปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล และอตัรำเงินปันผลของกองทนุ ดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสมดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทีผู่ล้งทนุทั่วไปสำมำรถทรำบได ้ 
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(2) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดไม่ระบชุื่อผูถ้ือเม่ือไดร้บั
กำรรอ้งขอ  
 
(3) กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยเป็นเงินโอนเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือเช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้ือหน่วยลงทนุตำม
ชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและส่งใหผู้ถ้ือหนว่ยลงทนุทำงไปรษณียต์ำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ หรือวิธีอ่ืนใดตำมที่จะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต 
 
(4) ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรำกฏในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน จะไดร้บัเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินซึ่งต้องน ำไป
ค ำนวณภำษี 
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่ประมำณกำรไดท้ี่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.0758 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดขำ้งตน้ ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และ
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
 
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.7976 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวม  
 
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.0856 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
 
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1672 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
 
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ไม่มี  
 
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ไม่มี  
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15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ1.0700ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่ำธรรมเนียมผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน ในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก – จะเรียกเก็บจำกกองทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 
ของมลูค่ำหน่วยลงทนุที่เสนอขำยไดภ้ำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก โดยในทำงบญัชีจะตดัจ่ำยทัง้จ ำนวนหรือทยอยตดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยกองทุน
รวมเฉลี่ยเท่ำกนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่ไดร้บัประโยชนจ์ำกค่ำใชจ้่ำยนัน้ๆ  
(2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำและประชำสมัพนัธก์องทนุรวม และค่ำสื่อโฆษณำและ ประชำสมัพนัธก์องทนุ
รวม ตลอดจนกำรจดัสมัมนำแนะน ำกองทนุและค่ำใชจ้่ำยในกำรเซ็นสญัญำต่ำงๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบักองทนุรวม  
(2.1) ในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก - จะเรียกเก็บจำกกองทนุเม่ือมีค่ำใชจ้่ำยเกิดขึน้ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจรงิ โดยในทำงบญัชีบริษัทอำจ
พิจำรณำตดัจ่ำยทัง้จ ำนวนหรือทยอยตดัจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยกองทนุรวมเฉลี่ยเท่ำกนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่ไดร้บัประโยชน ์ทัง้นี ้ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว
ขำ้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(2.2) ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก - จะเรียกเก็บจำกกองทนุเม่ือมีค่ำใชจ้่ำยเกิดขึน้ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีบริษัทอำจ
พิจำรณำตดัจ่ำยทัง้จ ำนวนหรือทยอยตดัจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยกองทนุรวมเฉลี่ยเท่ำกนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่ไดร้บัประโยชนจ์ำกค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือใน
รอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวขึน้ ทัง้นี ้ค่ำใชจ้่ำยดงักลำ่วขำ้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนั
สิน้รอบปีบญัชลี่ำสดุของกองทนุรวม  
(3) ค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในกำรจดัตัง้กองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง 
(4) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ จดัพิมพ ์และจดัส่งรำยงำนหนงัสือบอกกล่ำว ประกำศ และรำยงำนต่ำงๆ รวมถึงกำรลงประกำศในหนงัสือพิมพร์ำยวนั 
และ/หรือข่ำวสำรถึงผูถ้ือหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำรจดัท ำ หรือที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือกฎหมำยก ำหนด 
ตำมที่จ่ำยจริง  
(5) ค่ำใชจ้่ำยอนัเกี่ยวเนื่องจำกกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำร หรือกำรเปลี่ยนประเภทโครงกำร เช่น กำรลงประกำศหนงัสือพิมพ ์กำรจดัประชมุผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ กำรท ำเอกสำรแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุ กำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้จำกกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรือประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็นตน้ ตำมที่จ่ำยจริง  
(6) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ จดัพิมพ ์จดัส่ง และคำ่แปลหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุหรือเอกสำรอื่นๆ เกี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ และ
แบบฟอรม์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุรวม อำทิเช่น ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ใบค ำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ บตัรตวัอย่ำงลำยมือชื่อ ใบยืนยนั หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุหรือใบหน่วยลงทนุหรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ เป็นตน้ 
ตำมที่จ่ำยจริง  
(7) ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี และค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ ในกำรสอบบญัชี ตำมที่จ่ำยจริง  
(8) ค่ำตอบแทนผูช้  ำระบญัชี และผูด้แูลผลประโยชนใ์นระหว่ำงกำรช ำระบญัชีกองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง  
(9) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมกำรออกเช็คค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุหรือค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเขำ้บญัชีใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุ (ถำ้มี) ตำมอตัรำที่ธนำคำรพำณิชยห์รือสถำบนักำรเงินเรียกเก็บจำกกำรใชบ้ริกำรโอนเงินค่ำขำยคนืหนว่ยลงทนุเพ่ือเขำ้บญัชีของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ตำมที่จ่ำยจริง  
(10) ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุรวมในกำรใชบ้ริกำร เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้ริกำร INFO-BANKING ค่ำสมดุเช็ค เป็น
ตน้ ตำมที่จ่ำยจริง  
(11) ค่ำไปรษณียำกรส ำหรบักำรส่งเอกสำรและรำยงำนตำ่งๆ หรือหนงัสือโตต้อบและติดต่อกบัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมที่จ่ำยจริง  
(12) ค่ำจดัเตรียม ค่ำจดัท ำ ค่ำจดัพิมพ ์ค่ำวสัด ุเอกสำรและรำยงำนใดๆ รวมทัง้ ค่ำบริกำรเตรียมจดัส่ง และคำ่บรกิำรพิมพใ์บจ่ำหนำ้ซองถึงผู้ถือ
หน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุรวมโดยตรง ตำมที่จ่ำยจริง  
(13) ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรจ่ำยเงินปันผล (ถำ้มี) ตำมที่จ่ำยจริง  
(14) ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรรบัจ ำนองอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อเป็นหลกัประกนักำรลงทนุของกองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง  
(15) ค่ำอำกรแสตมป์ และค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง  
(16) ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรติดตำมทวงถำม หรือกำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรบัช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง  
(17) ค่ำใชจ้่ำย (ถำ้มี) ในกำรด ำเนินคดีของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่ หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำย
จำกบริษัทจดักำร เพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
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(18) ค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรกองทนุรวม และค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบักำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งมีประกำศก ำหนด เช่น ค่ำที่ปรกึษำกฎหมำย เป็นตน้ 
ตำมที่จ่ำยจริง 
 
หมำยเหต ุ:  
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้  
 
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุในช่วงแรก ทัง้นี ้หำกบริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุดงักล่ำวในอตัรำที่ไม่เกินตำมที่ระบไุวข้ำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะแจง้อตัรำคำ่ธรรมเนียมดงักล่ำวใหผู้ถ้ือหนว่ยลงทนุ
ทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน (ถำ้มี) 
 
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในช่วงแรก ทัง้นี ้หำกบริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่ำวในอตัรำที่ไม่เกินตำมที่ระบไุวข้ำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะแจง้อตัรำค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) 
 
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ (Switching In) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเป็นไปตำมค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุในขณะนัน้ โดยบรษิัทจดักำรจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในช่วงแรก ทัง้นี ้หำกบริษัทจัดกำรมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ดงักล่ำวในอตัรำที่ไม่เกินตำมที่ระบไุวข้ำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะแจง้อตัรำค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่น้อยกว่ำ 15 วนั 
โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) 
 
ในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วบรษิัทจดักำรจะหกัค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) จำกมลูค่ำหน่วย
ลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัหรือมลูค่ำหนว่ยลงทนุทีผู่ล้งทนุซือ้ (แลว้แตก่รณี) โดยบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง 
เพ่ิมเติม วิธีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว เช่น อำจเรียกเก็บเป็นเงินสดแยกต่ำงหำกในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำ 100 บำท ต่อกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
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หรือโอนหน่วยลงทนุในแต่ละครัง้ ทัง้นี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งและที่แกไ้ขเพ่ิมเติม (ถำ้มี) และ/หรอืเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมค ำสั่งหรือกำร
ตีควำมหรือกำรใหค้วำมเห็นของหน่วยงำนผูมี้อ ำนำจดำ้นภำษีอำกรหรือดำ้นหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวกบักองทนุรวมหุน้ระยะยำวโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแกไ้ข
โครงกำร 
 
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรเรียกเก็บและ/หรืออตัรำค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะแจง้วิธีกำรเรียกเก็บและ/หรืออตัรำ
ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวใหผู้ถ้ือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษิัทจดักำรและส ำนกังำนสำขำ
ของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี)  
 
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ในกรณีเป็นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรือโอนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุรวมหุน้ระยะยำวภำยใตก้ำรบริหำรของบรษิัทจดักำร บริษทัจดักำรจะเรียก
เก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำรบัซือ้คืน แต่ไม่ต ่ำกวำ่ 100 
บำท  
 
ในกรณีเป็นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรือโอนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุรวมหุน้ระยะยำวอื่นภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัทจดักำรอ่ืน บริษทัจดักำรจะ
เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุทีใ่ชเ้พ่ือค ำนวณรำคำรบัซือ้คืน แต่ไม่ต ำ่กว่ำ 
100 บำท 
 
โดยบริษัทจดักำรจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในช่วงแรก ทัง้นี ้หำกบริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่ำวในอตัรำที่ไม่เกินตำมที่ระบไุวข้ำ้งตน้ บรษิัทจดักำรจะแจง้อตัรำคำ่ธรรมเนียมดงักล่ำวใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) 
 
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรเรียกเก็บและ/หรืออตัรำค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะแจง้วิธีกำรเรียกเก็บและ/หรืออตัรำ
ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวใหผู้ถ้ือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษิัทจดักำรและส ำนกังำนสำขำ
ของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี)  
 
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ : มี  

ในอตัรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมจำกผูโ้อนในวนัที่ยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุ ซึ่งนำยทะเบียนหน่วยลงทนุสำมำรถลดหย่อน
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุส ำหรบักำรโอนหน่วยที่มีจ ำนวนต่ำงกนัก็ได ้ทัง้นี ้ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี  

ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรสิทธิในหน่วยลงทนุ กำรออกใบหน่วยลงทนุ กำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในกรณีหำยและอ่ืนๆ 
ที่เกิดขึน้จริง ซึ่งพิสจูนไ์ดว้่ำเป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ
ตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักลำ่ว  



กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยำวอิควิตี ้70 ปันผล                                                           10/05/2022  Page 21 

15.3.6. ค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี  
 
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
 
ตำมที่จ่ำยจริง  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ จะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำร
ทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว  
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะถกูเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรใชบ้ริกำรผ่ำนธนำคำรพำณิชยห์รือสถำบนักำรเงิน (ถำ้มี) อำทิเช่น ค่ำธรรมเนียมกำร
โอนเงินผ่ำนธนำคำรพำณิชย ์เป็นตน้ ตำมอตัรำที่ธนำคำรพำณิชยห์รือสถำบนักำรเงินก ำหนด 
(3) ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ ที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุขอใหบ้ริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) หรือนำยทะเบียนด ำเนินกำรใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจำกรำยกำรขำ้งตน้ตำมที่จ่ำยจริง  
(4) บริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำรหกัภำษีเงินได ้ณ ที่จ่ำยในอตัรำ 3% ของก ำไรจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (capital gain) หรือตำมอตัรำและ
หลกัเกณฑอ่ื์นใดที่กฎหมำยก ำหนด  
 
ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้  
 
15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจำ่ยค่ำธรรมเนียม :  

ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมขอ้ 15.2 ขำ้งตน้ จะบวกดว้ยภำษีมลูค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดในท ำนองเดียวกนั (ถำ้มี) 
 
กำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมตำมขอ้ 15.2.1 ขอ้ 15.2.2 และขอ้ 15.2.3 จะค ำนวณทกุวนัโดยใชม้ลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม ในแต่ละวนัในกำร
ค ำนวณ และจะช ำระตดัจ่ำยจำกบญัชกีองทนุรวมเป็นรำยเดือน 
 
ค่ำใชจ้่ำยตำมขอ้ 15.2.6 (3) ถงึ (18) จะเรียกเก็บจำกกองทนุรวมตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชี บริษัทจดักำรจะพิจำรณำตดัจ่ำยทัง้จ ำนวน
หรือทยอยตดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยกองทนุรวมเฉลี่ยเท่ำกนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่จะไดร้บัประโยชนจ์ำกคำ่ใชจ้่ำยนัน้ๆ ทัง้นี ้กำรตดัค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำว
จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย  
 
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย :  

15.5.1 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย 
 
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะลดคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร และไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ บริษัท
จดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบอย่ำงทั่วถึงดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีมี่กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือ
ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว ทัง้นี ้กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอย่ำงทั่วถึง เช่น 
เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร เป็นตน้  
 
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยใหแ้ตกต่ำงไปจำกโครงกำร ใหถ้อืว่ำส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบกำรแกไ้ข
เพ่ิมเติมโครงกำรในเรื่องดงักล่ำวเม่ือบริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 15.5.1.1 ขำ้งตน้แลว้ 
 
15.5.2  กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรตอ้งค ำนึงถึงควำม
สมเหตสุมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงทั่วถึงดว้ย



กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยำวอิควิตี ้70 ปันผล                                                           10/05/2022  Page 22 

วิธีกำรที่เหมำะสม อนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว โดยอย่ำงนอ้ยตอ้งจดัใหมี้กำรเผยแพรข่อ้มูลไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร 
ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุว้ใน
โครงกำร บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย
เพ่ิมขึน้ 
 
15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวอ้ย่ำงชดัเจน
ในโครงกำรแลว้ว่ำบรษิัทจดักำรสำมำรถกระท ำกำรดงักล่ำวได ้ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรประสงคจ์ะขึน้
ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บรษิัทจัดกำรจะเปิดเผยขอ้มลู
ดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่เพ่ิมขึน้ดงักล่ำว 
(ข)  ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บริษทัจดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ  
 
ทัง้นี ้ในกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิใหน้ ำมำใชก้บักรณีที่บริษัทจดักำรไดร้บัมติพิเศษ 
 
15.6. หมำยเหต ุ:  

ไม่มี  
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ : ในประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และ
ตำมที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมเปิด ตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
 
(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำร  
 
(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุ
ของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำดงักลำ่ว 
  
(2.3) ประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
 
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่ไม่เปิดใหซ้ือ้ขำยหนว่ยลงทนุทกุวนั
ท ำกำร จะประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูคำ่หน่วยลงทนุของวนัดงันีเ้พ่ิมเติมดว้ย 
1. วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ 
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2. วนัท ำกำรสดุทำ้ยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุแต่
ละครัง้ห่ำงกนัเกินกว่ำ 1 เดือน 
3. วนัที่ปรำกฏเหตกุำรณท์ี่น่ำเช่ือไดว้่ำจะมีผลกระทบต่อมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยจะประกำศภำยในวนัท ำ
กำรถดัไป 
  
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
 
กำรประกำศมลูค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.2 ขอ้ย่อย 3 และตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
(2) ด ำเนินกำรดว้ยวธีิกำรใด ๆ เพ่ือใหผู้ล้งทนุทรำบขอ้มลูดงักล่ำวในช่องทำงที่เขำ้ถึงไดง้่ำยและทั่วถึง และภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใช้
ประโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้  
 
3. กำรใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรบัมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใช้
ในกำรค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะ
ตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูค่ำหน่วยลงทนุตำมทีค่  ำนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำ
ขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมที่ค  ำนวณไดใ้น (3.2)  
 
(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนยิมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชนน์ัน้รวมเขำ้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุเปิด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ 16.2 ขำ้งตน้ เม่ือมีเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยใหไ้ดร้ับยกเวน้เฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว  
 
(2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดักำรตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรำกฏเหตดุงักลำ่ว  
 
16.3. แหล่งขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรจะประกำศทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร และจดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่ำวไว ้ณ ที่ท  ำกำรของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซตข์องบริษัทได ้บริษทัจดักำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอ่ืนที่
เหมำะสมแทน อำทิ หนงัสือพิมพร์ำยวนั เป็นตน้  
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16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจดักำร :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
 
17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชื่อ : ธนำคำร ไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
 
17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
 
ไม่มี 
 
17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทนุ (Outsource) :  

ชื่อ :  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรกึษำ :  
 
17.5.1. ชื่อที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ชื่อที่ปรกึษำกองทนุ :  

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ชื่อ :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม  
 
17.7. กำรแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  

ไม่มี 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่ 31  เดือน มีนำคม 
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18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่ 31 มีนำคม 2551  
 
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 
และมำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม  
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ระกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุไดต้ำมที่ประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้ริษัทจดักำรรำยอ่ืนเขำ้จดักำร
กองทนุรวมแทนดว้ยวิธีกำรขอรบัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนหรือ ขอมติโดยเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุ
รวมกนัมำกกว่ำรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่รูห้รือควรรูว้่ำไม่สำมำรถด ำรง
เงินกองทนุได ้ทัง้นี ้หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร บรษิัทจดักำรอำจขอใหส้  ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได ้โดยกำรคดัเลือกบรษิัทจดักำร
กองทนุรวมรำยใหม่จะค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนบรษิัทจดักำร บรษิัทจดักำร
รำยเดิมจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว หำกบรษิัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิก
กองทนุรวมต่อไป  
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม และ
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี ้ในกรณีที่
ขอ้ก ำหนดในโครงกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสั่งดงักล่ำว หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรใหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งนัน้ ใหถ้ือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุรวมไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตำมโครงกำรแลว้ 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจลง
นำมในขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรลงนำมในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้โดย
ชอบ ใหถ้ือว่ำผกูพนัผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ 
ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุและบริษัท
จดักำรกองทนุรวม 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพันระหว่ำงผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดักำรกองทนุรวม  
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท ์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 หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

ในกำรจดักำรกองทนุรวม บริษัทจดักำรมีสิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) กำรบริหำรกองทนุรวม  
 
(ก) ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรพัยส์ินซึ่งเป็นเงินไดจ้ำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุต่อประชำชนครัง้แรก และยื่นค ำขอจดทะเบียนเพ่ิมจ ำนวนเงินทนุของกองทนุรวม  
 
(ข) จดักำรกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพนั
ระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำรอย่ำงเครง่ครดั  
 
(ค) น ำเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินต่ำงๆ และซือ้ขำย จ ำหน่ำย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่
ลงทนุไวต้ำมที่บรษิัทจดักำรเห็นสมควร โดยลงทนุภำยใตห้ลกัเกณฑข์องประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และตำมวตัถปุระสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทนุของโครงกำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(ง) เขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรที่กองทนุรวมถือหุน้อยู่เท่ำที่จ  ำเป็น เพื่อรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ (ถำ้มี)  
 
(จ) ด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุของกองทนุรวมตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ฉ) ด ำเนินกำรเพ่ิมหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ รบัซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดั
จำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ แลว้แต่
กรณี  
 
(ช) เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือวิธีกำรจดักำรกองทนุรวม ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด  
 
(ซ) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งคดีในนำมของบริษัทจดักำรเพื่อรกัษำสทิธิและผลประโยชนต์่ำงๆ ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีที่มีบคุคลใดๆ รอนสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทนุหรือก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุรวม  
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(2) กำรรบัและกำรจ่ำยเงินของกองทนุรวม  
 
(ก) จดัใหมี้กำรรบัและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจำกและใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำม
วตัถปุระสงคข์องกำรจดักำรของกองทนุรวมที่ก ำหนดไวใ้นส่วนขอ้มลูโครงกำร “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วย
ลงทนุและกองทนุรวม”  
 
(ข) ไดร้บัคำ่ตอบแทนในกำรจดักำรกองทนุรวมและค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นส่วนขอ้มลูโครงกำร “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียก
เก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
 
(3) กำรแต่งตัง้บคุคลที่เกี่ยวขอ้งเพื่อกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(ก) จดัใหมี้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิของผูด้แูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม” รวมถึงกำรเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม และแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทนตำมเง่ือนไขในกำรเปลี่ยนตวัผูด้แูล
ผลประโยชนท์ี่ก ำหนดไวใ้น “เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน”์ ของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(ข) แต่งตัง้ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธีิกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ค) จดัใหมี้ผูส้อบบญัชีทรพัยส์ินของกองทนุรวมที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ว่ำดว้ยกำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยแ์ละบริษทัเงินทนุหลกัทรพัย์  
 
(ง) จดัใหมี้ผูช้  ำระบญัชีกองทนุรวมเม่ือยตุิหรือเลิกกองทนุรวม ทัง้นี ้โดยควำมเห็นชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
(จ) แต่งตัง้ที่ปรกึษำหรือคณะบคุคลขึน้ท ำหนำ้ที่เป็นทีป่รกึษำโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เช่น ที่ปรกึษำกำรลงทนุ  
 
(ฉ) แต่งตัง้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร  
 
(4) กำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ  
 
(ก) จดัใหมี้กำรฝำกทรพัยส์ินของกองทนุรวมไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(ข) จดัใหมี้และเกบ็รกัษำไวซ้ึ่งทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ค) จดัท ำบญัชีแสดงกำรลงทนุของกองทนุรวมไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น  
 
(ง) จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวมเป็นรำยวนั และจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ำยในทกุสิน้วนัท ำกำรนัน้  
 
(จ) จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุรวมเป็นรำยวนั และจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ำยในทกุสิน้วนัท ำกำรนัน้  
 
(ฉ) จดัท ำรำยงำนอตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่มีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นทีก่ ำหนด ในกรณีที่มิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุหรือไดห้ลกัทรพัยม์ำเพิ่มเติม
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ช) จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และรำยงำนทกุรอบระยะเวลำบญัชีของกองทนุรวม และจดัส่งรำยงำนดงักลำ่ว
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ก ำหนด 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยำวอิควิตี ้70 ปันผล                                                           10/05/2022  Page 28 

(ซ) จดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบักองทนุรวม ณ วนัสิน้ปีบญัชแีละส่งให้แกส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
60 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
(ฌ) แจง้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้กรณีอ่ืน ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ไดแ้กไ้ข
เพ่ิมเติมนัน้  
 
(ญ) ปฏิบตัิกำรอื่นๆ เพ่ือใหถ้ึงซึ่งวตัถปุระสงคข์องกองทนุรวม และรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(ฎ) ยกเลิกกองทนุรวมตำมที่ก ำหนดไวใ้น “กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม”  
 
(ฏ) จดัท ำและส่งรำยงำนเกี่ยวกบัขอ้มลูกำรจดักำรกองทนุรวมใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ฐ) ชีแ้จงและด ำเนินกำรใหผู้ส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) ชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุหรือผูท้ี่สนใจจะลงทนุทรำบในกรณีที่มีกำรแกไ้ข
เพ่ิมเติมโครงกำร หรือมีเหตกุำรณท์ี่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อสิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือต่อกำรตดัสินใจในกำรลงทนุ หรือต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงในรำคำของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
 
(ฑ)  ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมไดต้ำม “กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม” 
 
(ฒ) ปฏิบตัิหนำ้ทีแ่ละควำมรบัผิดชอบอ่ืนๆ ตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมทัง้ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดใหเ้ป็นหนำ้ที่ของบริษทัจดักำรทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมขอ้ผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุรวม กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจน
ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรือ
แยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทนุไดด้  ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือ
ค ำสั่งนัน้ ใหถ้ือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตำมขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแลว้  
 
เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร :  

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบรษิัทจดักำรกองทนุรวม ไม่ว่ำโดยค ำสั่งของส ำนกังำน หรือโดยเหตอ่ืุนใดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 บริษัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งด ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือใหบ้ริษทัจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่เขำ้ท ำหนำ้ที่ต่อไปได ้ซึ่งรวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ใหแ้ก่บรษิัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์:  

ชื่อ : ธนำคำร ไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรชัดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900   
โทรศพัท ์0-2128-2316 

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ไดร้บัค่ำตอบแทนจำกกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นส่วนขอ้มลูโครงกำรขอ้ “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียก
เก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
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(2) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนต์ำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ ทัง้นีโ้ดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ดแูลใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัหินำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุและขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดักำร พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทัง้ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยเครง่ครดั 
 
(2) ดแูล รบัฝำก และเก็บรกัษำทรพัยส์นิของกองทนุโดยแยกทรพัยส์ินของกองทนุออกจำกทรพัยส์ินของผูด้แูลผลประโยชนแ์ละทรพัยส์ินของลกูคำ้
อ่ืนจนกว่ำจะจดทะเบียนยกเลิกกองทนุ รบัเงินต่ำงๆ ที่กองทนุจะพึงไดร้บัจำกกำรจดัตัง้และด ำเนินงำนของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงิน
ปันผล และดอกเบีย้จำกหลกัทรพัย ์เงินไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคนืหลกัทรพัย ์และเงินอ่ืนใดของกองทนุ และน ำเขำ้ไวใ้นบญัชีเงินฝำกและ/หรือ
บญัชีทรพัยส์ินของกองทนุ ตลอดจนดแูลกำรเบิกจ่ำยทรพัยส์ินของกองทนุใหเ้ป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุ  
 
(3) จดัใหมี้กำรรบัมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย ส่งมอบ และโอนหลกัทรพัยต์่ำงๆ ซึ่งเป็นทรพัยส์ินของกองทนุตลอดจนรบัช ำระหรือช ำระรำคำคำ่
หลกัทรพัยด์งักล่ำวตำมค ำสั่งของบริษทัจดักำรเม่ือเห็นว่ำหลกัฐำนถกูตอ้งแลว้  
 
(4) รบัรองควำมถกูตอ้งในจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนเงินที่
บริษัทจดักำรโอนเขำ้บญัชีสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุและจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ถกูยกเลิกจำกกำรขำยคืนของผูถ้ือหน่วยลงทนุในแตล่ะวนัท ำกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งของบริษทัจดักำร  
 
(5) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรที่บริษัทจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดมี้ค ำสั่งขำยคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุ เนื่องจำกมีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทุนไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
 
(6) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรที่บริษัทจดักำรไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัไว้
แลว้หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนหำกเห็นว่ำมีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหนำ่ยจ่ำยโอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุ
ไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผลหรือไม่สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินของกองทนุไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสมหรือมีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครอง
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(7) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรก ำหนดวธีิค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทนุ ตำมรำคำที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมลูคำ่
ทรพัยส์ินตำมปกติท ำใหม้ลูคำ่ทรพัยส์นิไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณใ์นขณะค ำนวณมลูค่ำ  
 
กำรด ำเนินกำรใหค้วำมเห็นชอบตำม (5) – (7) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้งด ำเนินกำรจดัท ำกำรใหค้วำมเห็นชอบเป็นหนงัสือ และส่งใหแ้ก่บริษทั
จดักำรเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนโดยทนัที และแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบในทนัททีกุครัง้ที่เกิดกรณีตำม (5) โดยจดัท ำรำยงำนในเรื่อง
ดงักล่ำวเป็นหนงัสือ พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนกำรใหค้วำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(8) ใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุของบริษัทจดักำรเพื่อประกอบกบัขอ้มลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผูจ้ดัหำในกำรจดัท ำรำยงำนดงันี ้  
 
ก) รำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งใหบ้ริษัทจดักำรภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำหก
เดือนดงักล่ำว  
 
ข) รำยงำนทกุรอบปีบญัชี โดยส่งใหบ้รษิัทจดักำรภำยใน 60 วนั นบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
(9) รบัรองควำมถกูตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำรบัซือ้คืน และรำคำขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ และกำรค ำนวณ
หน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ ที่บริษัทจดักำรไดค้ ำนวณไว ้และส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองเม่ือเห็นว่ำถกูตอ้งแลว้  
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(10) จ่ำยเงินจำกบญัชีเงินฝำกเพ่ือเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ของกองทนุตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำร  
 
(11) แจง้และรำยงำนใหบ้ริษทัจดักำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเขำ้ประชมุ ผูถ้ือหุน้ รบัเงินปันผล และรบัดอกเบีย้กำรจองหุน้เพ่ิมทนุ กำร
เปลี่ยนแปลงมลูค่ำหุน้ และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลกัทรพัยข์องกองทนุ โดยทนัทีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดร้บัข่ำวเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรจำกตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
(12) จดัท ำรำยงำน และบญัชี ดงัต่อไปนี ้และส่งใหแ้กบ่ริษัทจดักำร  
 
ก) รำยงำนเป็นลำยลกัษณอ์กัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำรเกี่ยวกบักำรรบัและจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์กำรรบัเงินปันผล 
ดอกเบีย้ และอ่ืนๆ  
 
ข) จดัท ำบญัชแีละรบัรองควำมถกูตอ้งของทรพัยส์ินของกองทนุที่รบัฝำกไว ้ 
 
ค) รำยงำนรำยละเอียดกำรรบัจ่ำยเงินจำกบญัชีเงินสดและเงินฝำกธนำคำรพรอ้มยอดคงเหลือ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยและค ำนวณดอกเบีย้คำ้งรบั 
(ถำ้มี)  
 
ง) จดัท ำบญัชีแสดงกำรรบัจ่ำยทรพัยส์นิของกองทนุรวม และรบัรองควำมถกูตอ้งของทรพัยส์ินของกองทนุรวมที่ฝำกไว้  
 
จ) รำยงำนเป็นรำยวนัเกี่ยวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวมแยกตำมประเภทของหลกัทรพัยแ์ละตำมสถำนภำพของหลกัทรพัยพ์รอ้มทัง้ค ำนวณดอกเบีย้
คำ้งรบั (ถำ้มี)  
 
ฉ) รำยงำนรำยละเอียดเจำ้หนีค้่ำซือ้หลกัทรพัยแ์ละลกูหนีค้ำ่ขำยหลกัทรพัยเ์ป็นรำยวนั (ถำ้มี)  
 
(13) แจง้ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบในกรณีที่บริษัทจดักำรมิไดป้ฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ประกำศหลกัเกณฑ ์
หรือขอ้บงัคบัอ่ืนใดที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำวจนก่อใหเ้กดิควำมเสียหำยต่อกองทนุ  
 
(14) จดัท ำรำยงำนเสนอต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ในกรณีที่บริษทัจดักำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำร
จนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ตำมมำตรำ 125 แห่งพระรำชบญัญัติติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ทัง้นีภ้ำยใน 5 วนั นบัแต่วนัที่ผูด้แูลผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุำรณด์งักล่ำว  
 
(15) ด ำเนินกำรสอดส่องดแูลและตรวจสอบสมดุบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนของกองทนุตำมที่เห็นสมควร ทัง้นีจ้ะตอ้งไม่เขำ้มำมีอ ำนำจต่อกำร
ตดัสินใจและกำรด ำเนินงำนของบรษิัทจัดกำร  
 
(16) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้
เพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ค่ำใชจ้่ำยในกำร
ฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุในกองทนุใหเ้รียกรอ้งจำกทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
(17) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำร หนำ้ที่ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะสิน้สดุเม่ือผูช้  ำระบญัชีไดจ้ดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยโ์ดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรบัฝำกทรพัยส์ินของกองทนุจนกว่ำจะจด
ทะเบียนเลิกกองทนุ  
 
(18) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนห์มดหนำ้ที่ลงไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ผูด้แูลผลประโยชนน์ัน้ตอ้งท ำหนำ้ที่ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุต่อไปอย่ำง
สมบรูณจ์นกว่ำกำรจดักำรโอนทรพัยส์ินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุนัน้ ตลอดจนถึงกำรด ำเนินกำรอื่นใดที่จ  ำเป็นเพ่ือใหก้ำรโอน
ทรพัยส์ินและเอกสำรทัง้หลำยเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่จะเสรจ็สิน้และผูด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่สำมำรถท ำหนำ้ที่ได้
ทนัที เวน้แต่บรษิัทจดักำรหรือผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำยจะมีค ำสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน  
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(19) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ำรำยงำนในเรื่องดงักล่ำวพรอ้มทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนที่ไดใ้หค้วำม
เห็นชอบหรือที่ไดใ้หก้ำรรบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้  ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์รำบโดยพลนั  
 
(20) ท ำกำรรบัรองในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งอนัมีสำเหตเุนื่องมำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้เช่น จำกรำคำหลกัทรพัยต์ำม
รำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง  
 
(21) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไวท้ัง้ในปัจจบุนัและที่จะแกไ้ขในอนำคตโดยเครง่ครดั 
 
(22) รบัรองผลกำรนบัมติ กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวไม่เกินรอ้ยละ 60 ของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำร 
 
(23) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นีต้อ้งไม่ขดัต่อกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์  
 
ผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผดิชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมและตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
ผูด้แูลผลประโยชนร์ำยเดิมมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ทีต่่อไปได ้ซึ่งกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำวรวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรบัรองควำมถกูตอ้งและครบถว้นของสิ่งที่ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
 
ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำร งดเวน้กระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ ในกำรดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุอำจใชส้ิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดี
กบัผูด้แูลผลประโยชนเ์พ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นกำรเรียกคำ่ตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์หรือเป็นกำรด ำเนินกำรใน
ลกัษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดท้รำบขอ้มลูดงักลำ่วมิไดแ้สดง
กำรคดัคำ้น 
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติ ใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจ
ด ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้ 
 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำไดเ้ม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ก่อน  
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำร/ผูด้แูลผลประโยชนมี์ควำมประสงคจ์ะบอกเลิก โดยบอกกล่ำวใหอี้กฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่
นอ้ยกว่ำ 90 วนั  
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำร/ผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้บรษิัทจดักำร/ผูด้แูลผลประโยชนอ์ำจบอกเลิก
สญัญำได ้โดยบอกกล่ำวใหอี้กฝ่ำยหนึง่ทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั  
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(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
รวมทัง้กฎกระทรวงและประกำศที่ออกตำมกฎหมำยดงักล่ำว หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลเป็นกำรเพิ่มภำระหนำ้ที่แกผู่ด้แูลผลประโยชน ์และผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรบัหนำ้ที่ดงักล่ำว ผูด้แูลผลประโยชน์
มีสิทธิบอกเลิกสญัญำได ้โดยบอกกลำ่วใหบ้ริษัทจดักำรทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนข์ำดคณุสมบตัิขอ้ใดขอ้หนึ่งตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบตัิของผูด้แูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ 121 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้
ผูด้แูลผลประโยชนจ์ดักำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรรูห้รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำว บรษิัทจดักำรจะแจง้
กำรแกไ้ขดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่แกไ้ขเสรจ็สิน้ ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชน์
มิไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด บริษัทจดักำรจะขออนญุำตเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ครบก ำหนดเวลำใหแ้กไ้ข และเม่ือไดร้บัอนญุำตแลว้บรษิัทจดักำรจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทนโดยพลนั เวน้
แต่ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควร ส ำนกังำนอำจพิจำรณำผ่อนผนัหรือสั่งกำรใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัิเป็นประกำรอื่นได้  
 
(5) ในกรณีที่มีมติเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้
ทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเรียกรอ้งใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(6) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ ำขอ้มลูต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งไปเปิดเผย หรือใชใ้นทำงที่ก่อหรืออำจก่อใหเ้กิด
ควำมเสียหำยต่อกองทนุหรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้โดย
บอกกล่ำวใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั  
 
อนึ่ง ถำ้กำรเป็นผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สดุลง ใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดักำรโอนหรือส่งมอบทรพัยส์ินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่
ผูด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่ หรือตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำร หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมตลอดถึงกำรด ำเนินงำนอ่ืนใดที่จ  ำเป็น เพื่อให้
กำรโอนหรือส่งมอบทรพัยส์ินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดเป็นไปโดยเรียบรอ้ยภำยใน 30 วนันบัแต่วนัทีส่ญัญำสิน้สดุลง  
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำได ้หำกเป็น
กรณีที่มีนยัส ำคญัและไม่สำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 
สถำนที่เก็บรกัษำทรพัยส์ินกองทนุรวม :  

ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรชัดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900   
โทรศพัท ์0-2128-2316 
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

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

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

สิทธิของตวัแทนจดัจ ำหน่ำย  
 
(1) ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุในอตัรำที่ระบไุวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหนำ่ย แต่ทัง้นีต้อ้งไม่เกินอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นส่วนขอ้มลู
โครงกำร ขอ้ 15. “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
 
(2) บอกเลิกสญัญำกำรเป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหนำ่ย  
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของตวัแทนจดัจ ำหน่ำย  
 
(1) แจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุ และใบค ำสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย  
 
(2) รบัใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือใบค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และรบัช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจำกผูส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุและช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(3) ตรวจสอบควำมถกูตอ้งเรียบรอ้ยและครบถว้นของเอกสำรที่ใชใ้นกำรสั่งซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
 
(4) ยืนยนักำรซือ้ หรือขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
(5) ท ำกำรอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัหนำ้ทีด่งักล่ำวขำ้งตน้  
 
(6) หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบอ่ืนตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ : ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เป็นปัจจบุนัไดใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลู
กองทนุรวม 
 
หมำยเหต:ุ 
 
บริษัทจดักำรอำจแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีของกำร
แต่งตัง้ผูส้นบัสนนุเพ่ิมเติม ผูส้นบัสนนุดงักล่ำวอำจเป็นบคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดใ้หค้วำมเห็นชอบเพ่ือท ำ
หนำ้ที่เป็นผูส้นบัสนนุของกองทนุ โดยผูส้นบัสนนุที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จะตอ้งปฏิบตัิงำนไดภ้ำยใตร้ะบบงำนเดียวกนักบัผูส้นบัสนนุที่ปฏิบตัิหนำ้ที่อยู่
ก่อนแลว้ 
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สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

สิทธิของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน  
 
(1) ไดร้บัค่ำธรรมเนียมผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน ในอตัรำที่ระบไุวใ้นขอ้ 23 “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือ
หน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
(2) บอกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
 
(1) แจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำสั่งขำยหนว่ยลงทนุและใบค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเอกสำรต่ำงๆ ในกำรสง่เสริมกำรขำย  
 
(2) รบัใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือใบค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และรบัช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจำกผูส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุและช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทั้งนี ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(3) ตรวจสอบควำมถกูตอ้งเรียบรอ้ยและครบถว้นของเอกสำรที่ใชใ้นกำรสั่งซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
 
(4) คืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(5) ยืนยนักำรซือ้ หรือขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
(6) ท ำกำรอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัหนำ้ทีด่งักล่ำวขำ้งตน้  
 
(7) หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบอ่ืนตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

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

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

9. ทีป่รึกษา :  
 
9.1. ที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
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สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

สิทธิของที่ปรกึษำกำรลงทนุ (ถำ้มี) 
 
ที่ปรกึษำกำรลงทนุมีสิทธิไดร้บัค่ำธรรมเนียมที่ปรกึษำกำรลงทนุจำกบริษัทจดักำร ซึ่งบริษัทจดักำรจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำตอบแทนดงักลำ่วเอง โดย
จะหกัจำกค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรที่บริษัทจดักำรจะไดร้บัจำกกองทนุ ส ำหรบักำรท ำหนำ้ที่เป็นที่ปรกึษำกองทนุ และมีสิทธิตำมสญัญำแต่งตั้งที่
ปรกึษำกำรลงทนุ อย่ำงไรก็ตำม ที่ปรกึษำกำรลงทนุจะไม่มีอ ำนำจควบคมุกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรแตป่ระกำรใด โดยบริษัทจดักำรมีอ ำนำจ
ในกำรตดัสินใจแต่เพียงผูเ้ดียวในกำรจดักำรกองทนุรวมไม่ว่ำจะเป็นกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือกำรจดักำรดำ้นอ่ืนใดก็ตำม ทัง้นี ้ที่ปรกึษำกำรลงทนุ
ไม่มีสิทธิที่จะรบัทรำบถึงกำรตดัสินใจดงักล่ำว  
 
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของที่ปรกึษำกำรลงทนุ (ถำ้มี)  
 
(1) ที่ปรกึษำกำรลงทนุมีหนำ้ที่ที่ตอ้งด ำเนินกำรดงันี ้ 
 
1) รวบรวมและวิเครำะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัคณุค่ำของหลกัทรพัยห์รือควำมเหมำะสมในกำรลงทนุเกี่ยวกบัหลกัทรพัยข์องประเทศไทย โดยจะท ำรำยงำน
สรุปเป็นลำยลกัษณอ์กัษรส่งใหแ้ก่บรษิัทจดักำรทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรรอ้งขอตำมสมควร  
 
2) รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัภำวะเศรษฐกิจ ตลำดเงินและตลำดทนุของทัง้ประเทศไทย โดยจะท ำรำยงำนสรุปเป็นลำยลกัษณอ์กัษรส่งใหแ้ก่บรษิัท
จดักำรทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรรอ้งขอตำมสมควร  
 
3) รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม และจ ำแนกตำมหมวดธรุกิจของทัง้ประเทศไทย โดยจะท ำรำยงำนสรุปเป็นลำยลกัษณอ์กัษรส่ง
ใหแ้ก่บริษทัจดักำรทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรรอ้งขอตำมสมควร  
 
4) รวบรวมขอ้มลูอ่ืนๆ ตำมที่บริษัทจดักำรรอ้งขอตำมสมควร  
 
(2) ที่ปรกึษำกำรลงทนุ พนกังำน ลกูจำ้ง บริวำร หรือบคุคลอ่ืนใดที่ท  ำงำนใหแ้ก่ที่ปรกึษำกำรลงทนุจะตอ้งไม่ซือ้หรือขำยหลกัทรพัย ์โดยใชป้ระโยชน์
จำกขอ้มลูกำรตดัสนิใจซือ้ขำยหลกัทรพัยก์่อนที่กองทนุรวมจะท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำว  
 
(3) ที่ปรกึษำกำรลงทนุตอ้งเก็บรกัษำขอ้มลูใดๆ เกี่ยวกบักองทนุรวมและขอ้มลูอ่ืนๆ ที่ไดล้ว่งรูม้ำเป็นควำมลบั และจะไม่เปิดเผยใหบ้คุคลใดๆ ทรำบ 
เวน้แต่จะเป็นกำรเปิดเผยโดยอ ำนำจของกฎหมำยหรือโดยควำมยินยอมของบริษัทจดักำรเพื่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(4) ที่ปรกึษำกำรลงทนุจะตอ้งรบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้เพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงรำ้ยแรงหรือกำรไม่กระท ำตำม หนำ้ที่โดย
ไม่มีเหตผุลอนัควรของที่ปรกึษำกำรลงทนุ พนกังำน ลกูจำ้ง บริวำร หรือบคุคลอ่ืนใดที่ท  ำงำนใหแ้ก่ที่ปรกึษำกำรลงทนุ  
 
(5) ที่ปรกึษำกำรลงทนุและตวัแทนที่ปรกึษำกำรลงทนุจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำย
และกฎเกณฑใ์นเรื่องดงักล่ำวที่จะมีขึน้ในภำยหลงัอย่ำงเครง่ครดั  
 
หมำยเหต ุ(ที่ปรกึษำกำรลงทนุ) :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลที่มีใบอนญุำตในกำรประกอบธุรกิจเป็นที่ปรกึษำกำรลงทนุใหเ้ป็นที่ปรกึษำกำรลงทนุ
ของบริษัทจดักำรไดโ้ดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำร เพ่ือใหค้ ำแนะน ำดำ้นกำรลงทนุต่ำงๆ ตำมนโยบำยกำรลงทนุเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์
แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ที่ปรกึษำทีบ่ริษัทจดักำรอำจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักลำ่วจะไม่มีอ ำนำจควบคมุกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดักำรแต่อย่ำงใด ทัง้นี ้บริษทั
จดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ เม่ือมีกำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงที่ปรกึษำกำรลงทนุ 
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยำวอิควิตี ้70 ปันผล                                                           10/05/2022  Page 36 

9.2.ที่ปรกึษำกองทนุ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

สิทธิของที่ปรกึษำกองทนุ (ถำ้มี)  
 
ที่ปรกึษำกองทนุมีสิทธิไดร้บัค่ำธรรมเนยีมที่ปรกึษำกองทนุ ซึ่งบริษัทจดักำรจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำตอบแทนดงักล่ำวเอง โดยอำจหกัจำก
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรที่บริษัทไดร้บัจำกกองทนุรวม ที่ปรกึษำกองทนุมีสิทธิในกำรใหค้ ำปรกึษำและแสดงควำมคดิเห็นในภำพรวมทั่วไปของ
เศรษฐกิจและแนวโนม้กำรเจริญเติบโตของ ตรำสำรทนุและตรำสำรหนี ้ทีป่รกึษำกองทนุจะไม่มีอ ำนำจควบคมุกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรแต่
ประกำรใด โดยบรษิัทจดักำรมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจแต่เพียงผูเ้ดียวในกำรจดักำรกองทนุรวม ไม่ว่ำจะเป็นกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือกำรจดักำรดำ้น
อ่ืนใดก็ตำม ทัง้นี ้ที่ปรกึษำกองทนุไม่มีสิทธิที่จะรบัทรำบถึงกำรตดัสินใจดงักล่ำว  
 
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของที่ปรกึษำกองทนุ (ถำ้มี)  
 
(1) ใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบัสภำวกำรณท์ำงเศรษฐกิจทั่วไปของประเทศ รวมทัง้สภำวกำรณท์ำงกำรเมืองที่อำจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
 
(2) ใหค้  ำปรกึษำเกี่ยวกบัสภำวกำรณข์องตลำดตรำสำรหนี ้และตลำดตรำสำรทนุ  
 
(3) ใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบัแนวโนม้กำรลงทนุในประเทศไทยของนกัลงทนุตำ่งประเทศ  
 
(4) ที่ปรกึษำกองทนุ พนกังำน ลกูจำ้ง บริวำรหรือบคุคลอ่ืนใดที่ท  ำงำนใหแ้กค่ณะที่ปรกึษำกองทนุจะตอ้งไม่ซือ้หรือขำยหลกัทรพัย ์โดยใชป้ระโยชน์
จำกขอ้มลูกำรตดัสนิใจซือ้ขำยหลกัทรพัยก์่อนที่กองทนุรวมจะท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำว  
 
(5) ที่ปรกึษำกองทนุตอ้งเก็บรกัษำขอ้มลูใดๆ เกี่ยวกบักองทนุรวมและขอ้มลูอ่ืนๆ ที่ไดล้่วงรูม้ำเป็นควำมลบั และจะไม่เปิดเผยใหบ้คุคลใดๆ ทรำบ 
เวน้แต่จะเป็นกำรเปิดเผยโดยอ ำนำจของกฎหมำยหรือโดยควำมยินยอมของบริษัทจดักำรเพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(6) ที่ปรกึษำกองทนุจะตอ้งรบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้เพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงรำ้ยแรงหรือกำรไม่กระท ำตำมหนำ้ที่โดยไม่มี
เหตผุลอนัควรของที่ปรกึษำกองทนุ  
 
(7) ที่ปรกึษำกองทนุจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และจะปฏิบตัติำมกฎหมำยและกฎเกณฑใ์นเรื่องดงักล่ำวอย่ำง
เครง่ครดั  
 
หมำยเหต ุ(ที่ปรกึษำกองทนุ) :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลเพ่ือเป็นที่ปรกึษำกองทนุของบริษัทจดักำรไดโ้ดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม
โครงกำร ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเสนอใหแ้ต่งตัง้ตวัแทนผูท้รงคณุวฒิุทีส่ำมำรถใหค้ ำปรกึษำในภำพรวมทำงเศรษฐกิจแก่กองทนุรวมเขำ้เป็นที่
ปรกึษำกองทนุได ้เพื่อใหค้  ำแนะน ำดำ้นกำรลงทนุใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ให้
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบเม่ือมีกำรแต่งตัง้หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ปรกึษำกองทนุ  
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 
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11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ : 

ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทนุ) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่มี 
 
13. สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงยินยอมใหบ้ริษัทจดักำรท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมเง่ือนไขกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมที่ระบใุน
ส่วนขอ้มลูโครงกำร ขอ้ 7. “กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
13.2. สิทธิในกำรรบัเงินปันผล :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บักำรจดัสรรผลก ำไรในรูปของเงินปันผลจำกกองทนุ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ระบใุนสว่นขอ้มลูโครงกำร ขอ้ 14. 
“นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล” และขอ้ 15. “กำรก ำหนดเวลำ และวิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุ”  
 
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมหุน้ระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ผูถ้ือหน่วยลงทนุจึงไม่สำมำรถโอนหน่วยลงทนุที่ถือครองก่อนวนัที่ 
1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ได ้เวน้แต่กรณีที่เป็นหน่วยลงทนุทีผู่ล้งทนุสั่งซือ้ตัง้แตว่นัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป จึงสำมำรถโอนหน่วยลงทนุได้
อย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่อนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือ
พลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) หรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
13.4. ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูล้งทนุที่ถือครองหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไม่สำมำรถน ำหน่วยลงทนุของกองทนุไปจ ำหน่ำย จ่ำย โอน จ ำน ำ หรือน ำไปเป็น
ประกนั  
 
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรลงทนุหรือแกไ้ขวิธีจดักำร :  

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหบ้ริษัทจดักำรท ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำรได ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำ
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “กำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีกำรจัดกำร” 
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็น
เจำ้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในสว่นที่เกินดงักลำ่ว  
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13.6. สิทธิในกำรไดร้บัเงินคืนเม่ือเลิกโครงกำร :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคนืเม่ือบริษัทจดักำรเลิกกองทนุรวม โดยบริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่
ระบไุวใ้นหวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีกองทนุรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำรจดักำร” 
 
13.7. สิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ :  

ไม่มี 

13.8. อ่ืน ๆ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีควำมรบัผิดจ ำกดัเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ครบ 
 
กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุน
ดงักล่ำวยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนำมโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมจ่ำยผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกว่ำสว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในกำรไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือกำรคืนเงินทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดตอ้งเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- ใบหน่วยลงทนุ 
- ระบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ :  

14.2.1. กรณีหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
โครงกำรจดักำรจะใชร้ะบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชี
กองทนุในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึ่งในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนั
บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ เหลำ่นัน้เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะ
ถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือผูร้บัเงินที่ไดจ้ำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินปันผล 
(ถำ้มี)  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้หรือขำยคืน เพื่อเป็นกำรยืนยนัจ ำนวน
หน่วยลงทนุ และ/หรือ จ ำนวนเงินที่ไดร้บัใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรโดยนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทำงไปรษณียภ์ำยใน 14 วนัท ำกำรนบัแต่วนั
สิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก และกรณีกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรปิดกำรเสนอขำยครัง้แรกบริษัทจดักำรโดยนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรร
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุผำ่นทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของ 



กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยำวอิควิตี ้70 ปันผล                                                           10/05/2022  Page 39 

บริษัทจดักำร หรือ อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดั
จำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดยถือว่ำหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุที่ไดร้บัทำงสื่ออิเล็กโทรนิกสด์งักลำ่ว สำมำรถใชแ้ทนหนงัสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุตำมปกติได ้
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสิทธิในกำรจดัส่งหรือไม่จดัส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึ่งไดร้บักำร
ปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(1) ในกรณีที่มีกำรจดัส่งรำยงำนกำรถอืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะน ำส่งโดยทำงไปรษณียห์รือสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ือ
ปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรจดัส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชส้มดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึ่งไดร้บักำร
ปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได ้ 
หำกปรำกฏขอ้ผดิพลำดในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งท ำกำรทกัทว้งขอ้ผดิพลำดภำยใน 
7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำขอ้มลูดงักล่ำวถกูตอ้ง 
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุอำจจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดเ้ฉพำะในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
รอ้งขอเพ่ือน ำไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในกำรขอสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน โดยมีขั้นตอนดงันี ้ 
 
ก) ผูถ้ือหน่วยลงทนุกรอกรำยละเอียดในค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรบัไดท้ี่ส  ำนกังำนนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
 
ข) ยื่นค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหน่วยลงทนุพรอ้มช ำระค่ำธรรมเนียมตำมที่ระบุไวใ้นส่วนขอ้มลูโครงกำร ขอ้ 15.3. เร่ือง “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้
สั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ” ในกำรออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุต่อนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
ค) นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุโดยไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุกรอกในค ำขอ ใหอ้อกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุ ส ำหรบักรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุกรอกจ ำนวนหน่วยลงทนุในค ำขอใหอ้อก
ใบส ำคญัหน่วยลงทนุมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหนว่ย
ลงทนุประสงคจ์ะใหอ้อกใบส ำคญัหน่วยลงทนุส ำหรบัจ ำนวนเท่ำที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
ง) ใบส ำคญัหน่วยลงทนุที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุออกใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ จะมีขอ้ควำมตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ซึ่งจะระบชุื่อ
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยในใบส ำคญัหน่วยลงทนุจะตอ้งมีลำยมือชื่อกรรมกำรผูมี้อ ำนำจผกูพนับริษัทจดักำรและประทบัตรำส ำคญัหรือลำยมือชื่อนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุหรือใชเ้ครื่องจกัรประทบัหรือโดยวิธีอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยจ์ะอนญุำตใหท้ ำได้  
 
จ) ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีใบส ำคญัหน่วยลงทนุ หำกจะขำยคนืหน่วยลงทนุจ ำนวนดงักล่ำวจะตอ้งน ำใบส ำคญัหนว่ยลงทนุมำส่งมอบคืนนำยทะเบียน
หน่วยลงทนุเพ่ือโอนหน่วยลงทนุนัน้เขำ้ระบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน จึงจะท ำใหก้ำรขำยหน่วยลงทนุจ ำนวนนัน้มีผลได ้
 
14.2.2. กรณีสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะเพ่ิมเติมกำรใชส้มดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือเปลี่ยนรูปแบบของหลกัฐำนแสดง
สิทธิในหนว่ยลงทนุจำกหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรและ/หรือ
ผูส้นบัสนนุจะปิดประกำศใหท้รำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 5 วนัท ำกำรก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ โดยมีวิธี
ปฏิบตัสิ  ำหรบัผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยเกำ่และรำยใหม่ ดงัต่อไปนี ้
 
1. กรณีเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยเก่ำซึ่งลงทนุในกองทนุนีก้่อนที่จะเริ่มใชส้มดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุมีควำม
พรอ้มที่จะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแลว้ บรษิัทจดักำรจะส่งจดหมำยแจง้ไปยงัผูถ้ือหน่วยลงทนุใหท้รำบล่วงหนำ้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มี
ควำมประสงคจ์ะขอรบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ จะตอ้งน ำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหลกัฐำนแสดงตนอ่ืนที่หน่วยงำนของทำงรำชกำร
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ออกให ้มำแสดงเพ่ือขอรบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุตำมที่ก ำหนด 
และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุในวนัเดียวกบัที่มำรบัสมดุบญัชีฯ ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดต้ดิต่อ
ขอรบัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุไปแลว้ บริษัทจดักำรจะไม่น ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุอีกต่อไป  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยใดที่ยงัไม่ไดต้ิดตอ่ขอรบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำ ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงประสงคข์อรบัหนงัสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดักำรจะน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร
จดักำร 
 
2. กรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยใหม่ซึ่งสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรกโดยที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุสำมำรถออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุใหไ้ดแ้ลว้ เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุไดร้บัค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสั่งซือ้
หน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้ไดช้ ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุเพียง
อย่ำงเดียวเท่ำนัน้ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บั
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่มีกำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุรำยใหม่ดงักล่ำว  
 
3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ 
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
 
4. บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจง้ช่ือผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัท
จดักำรไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บักำรจดัสรรหนว่ยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบรอ้ยแลว้ 
และใหถ้ือวำ่สมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่บรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุออกใหใ้นนำมบริษัทจดักำรแก่ผูส้ั่งซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออก
หน่วยลงทนุของกองทนุและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ 
 
5. ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งน ำสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมำใหบ้ริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุบนัทกึรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนให้
เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัไดต้ัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำก
วนัท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุจะถือว่ำถกูตอ้งเม่ือรำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบั
ขอ้มลูที่บนัทึกไวใ้นระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อบริษัท
จดักำรกองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำใหมี้กำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรจ่ำยเงิน 
ปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล และอตัรำเงินปันผลของกองทนุ ดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสมดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะที่ผูล้งทนุทั่วไปสำมำรถทรำบได ้ 
 
(2) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดไม่ระบชุื่อผูถ้ือเม่ือไดร้บั
กำรรอ้งขอ  
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(3) กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยเป็นเงินโอนเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือเช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้ือหน่วยลงทนุตำม
ชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและส่งใหผู้ถ้ือหนว่ยลงทนุทำงไปรษณียต์ำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ หรือวิธีอ่ืนใดตำมที่จะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต 
 
(4) ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรำกฏในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียน จะไดร้บัเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินซึ่งต้องน ำไป
ค ำนวณภำษี 
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช ำระหนี ้หรือตรำสำรที่ลงทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่
สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำทีส่มเหตสุมผล  
 
ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินกำรเม่ือมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้หรือ
เม่ือปรำกฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่
สมเหตสุมผล 

การด าเนินการ 
ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนทีบ่ริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่า
ตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 

กรณีทีมี่พฤติการณว่์าผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ (1) หรือ
เม่ือปรากฏข้อเทจ็จริงทีบ่ริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เหน็ว่าตราสารทีล่งทุนโดยมีนัยส าคัญต่อ NAV ของ
กองทุนน้ันประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (2) 

1. กำรก ำหนดใหเ้ป็น 
ผูมี้สิทธิไดร้บัเงินไดส้ทุธิจำก
ทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบั
ช ำระหนี ้

1.1 ก ำหนดใหผู้ถ้ือหน่วยทกุรำยที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วนัที่บรษิัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำ
สำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 เวน้แต่บริษัท
จดักำรด ำเนินกำรตำม 1.2 ก่อนแลว้ 

1.2 อำจก ำหนดใหผู้ถ้ือหน่วยทกุรำยทีมี่ชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วนัที่มีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือ
ลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ดก้็ได ้
หรือเม่ือปรำกฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำทีส่มเหตสุมผล 

2. กำรแจง้ต่อส ำนกังำน ขอ้มลู: ประเภท จ ำนวน ช่ือผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้ง เงินส ำรอง (ถำ้มี) และวนัทีบ่ริษัท
จดักำรบนัทึกมลูคำ่ตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หรือวนัที่บริษัทจดักำรทรำบถึงพฤติกำรณว์่ำผูอ้อก
ตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้แลว้แต่กรณี 

ระยะเวลำ: ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 

3. กำรจดัใหมี้ขอ้มลู จดัใหมี้ขอ้มลูตำม 2. ไวท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่ 
ส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำรและสถำนที่
ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้
คืนที่ใชใ้นกำรซือ้ขำยหนว่ยของกองทนุ ภำยใน
วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บรษิัทจดักำรแจง้
ส ำนกังำนเป็นระยะเวลำอย่ำงนอ้ย 30 วนัดว้ย 

- 

หมายเหตุ:  

(1) บริษัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งนัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

(2) บริษัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรนัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุในกรณีที่พิจำรณำแลว้มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำตรำสำร
ที่กองทนุลงทนุโดยมีนยัส ำคญัต่อ NAV ของกองทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่สมเหตสุมผล และกำร
จ ำหน่ำยจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม ทัง้นี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน์ 
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ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ไดมี้กำรก ำหนดผูมี้สิทธิไดร้บัเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีต้ำม 1. บริษัทจดักำรจะรบัช ำระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินอ่ืนที่มิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุไดเ้ม่ือด ำเนินกำรดงันี ้
 
(1) ระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนไวใ้นขอ้ผกูพนั  
 
(2) ตอ้งไดร้บัมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยก่อนกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนทีมิ่ใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ โดยด ำเนินกำรดงันี ้ 
 
(2.1) ระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยส์นิที่กองทนุจะไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน มลูค่ำของทรพัยส์ิน ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำย เช่น 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรไดม้ำซึ่งทรพัยส์ิน คำ่ใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน และคำ่ใชจ้่ำยในกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ิน เป็นตน้  
 
(2.2) ระบเุหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรบัช ำระหนี ้ 
 
(2.3) จดัใหมี้หรือจดัท ำเอกสำรหลกัฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
 
(2.3.1) เอกสำรหลกัฐำนซึ่งแสดงใหเ้หน็ไดว้่ำมีกำรผดินดัช ำระหนีเ้กิดขึน้  
 
(2.3.2) บทวิเครำะหแ์ละเหตผุลประกอบบทวิเครำะหท์ีบ่ริษัทจดักำรจดัท ำ ซึง่แสดงถึงพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้ง
จะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้หรือขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำตรำสำรทีล่งทนุนัน้ขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ย
รำคำที่สมเหตสุมผล  
 
ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินกำรเม่ือบริษัทจดักำรไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุ  

การด าเนินการ รายละเอียด 
1. แจง้ขอ้มลูต่อส ำนกังำนภำยใน 15 วนัท ำกำรนบั
แต่วนัที่ไดร้บัทรพัยส์ินมำ 

ขอ้มลูดงันี ้ 
ประเภท จ ำนวน และชื่อผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้ง วนัที่บริษัท
จดักำรไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน พรอ้มทัง้รำยละเอียด
เกี่ยวกบัทรพัยส์ินที่ไดร้บัโดยมีสำระส ำคญัอย่ำงนอ้ยเกี่ยวกบัทรพัยส์ินดงักล่ำว มลูค่ำ
ทรพัยส์ิน ค่ำใชจ้่ำยในกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

2. เปิดเผยขอ้มลูภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีบ่ริษัท
จดักำรไดแ้จง้ส ำนกังำนตำม 1. เป็นระยะเวลำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกบั 30 วนั 

2.1 จดัใหมี้รำยละเอียดตำม 1. ไวท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริษัท
จดักำรตลอดจนสถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนทีใ่ชใ้นกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ 

2.2 กรณีเป็นกองทนุปิด นอกจำกกำรด ำเนินกำรตำม 2.1 แลว้ ใหบ้รษิัทจดักำรระบไุว้
ในกำรประกำศ NAV และมลูคำ่หน่วยในครัง้ถดัจำกวนัที่ไดร้บัทรพัยส์ินนัน้มำว่ำ
กองทนุไดร้บัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนซึ่งผูล้งทนุสำมำรถขอดรูำยละเอียดไดท้ี่
ส  ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำร โดยใหร้ะบไุวใ้นกำรประกำศ
ดงักล่ำวไม่นอ้ยกว่ำ 3 ครัง้ติดต่อกนั 

3. ก ำหนดรำคำทรพัยส์ินที่กองทนุไดร้บัมำจำกกำร
รบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิอ่ืน 

เพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่มำคมก ำหนด
โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 

4. ค ำนวณ NAV ของกองทนุที่มีกำรรบัช ำระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินอ่ืน 

4.1 กรณีที่บริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจดักำรตอ้งไม่น ำ
ทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน และเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่
ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

4.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก 4.1 บริษัทจดักำรตอ้งน ำทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้
ดว้ยทรพัยส์ินอ่ืน มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 
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5. ด ำเนินกำรกบัทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้
ดว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

5.1 กรณีที่บริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 ใหบ้ริษัทจดักำรจ ำหน่ำย
ทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้
โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยเป็นส ำคญั (เวน้แต่ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยที่มีสิทธิ
ในเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีต้กลงรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ิน
ดงักล่ำวแทนเงิน ทัง้นี ้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนัและตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรที่
สมำคมก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน) 

5.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก 5.1 ให ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรกบัทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำร
รบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิอ่ืนดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑด์งันี ้

5.2.1 กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุนัน้สำมำรถลงทนุไดบ้ริษทัจดักำรอำจมีไว้
ซึ่งทรพัยส์ินดงักล่ำวต่อไปเพ่ือเป็นทรพัยส์ินของกองทนุก็ได ้

5.2.2 กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุนัน้ไม่สำมำรถลงทนุไดบ้ริษัทจดักำร ตอ้ง
จ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักลำ่วในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำไดโ้ดยค ำนึงถึงประโยชนข์อง
ผูถ้ือหน่วยเป็นส ำคญั  

5.3 ในระหว่ำงที่บริษัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักลำ่ว บริษทัจดักำร
อำจจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์ินดงักล่ำวก็ได ้

5.4 ในกรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน ใหบ้ริษัทจดักำรจ่ำยจำกทรพัยส์ิน
ของกองทนุ เวน้แต่กรณีกองทนุเปิดที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิ
เรียกรอ้งเป็น 0 ใหบ้ริษัทจดักำรจ่ำยจำกเงินส ำรอง รำยไดห้รือผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำก
กำรบริหำรทรพัยส์ินนัน้ 

6. คืนเงินแก่ผูถ้ือหน่วยภำยใน 45 วนั 
นบัแต่วนัที่มีเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบั
ช ำระหนี ้

6.1 ใหบ้ริษัทจดักำรเฉลี่ยเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินอ่ืนคืนในแตล่ะครัง้ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยตำม 1. ของส่วนที่ 1 แลว้แต่กรณี ภำยใน 
45 วนันบัแต่วนัที่มีเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้ 

6.2 ใหแ้จง้รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส ำนกังำนภำยใน 15 วนัท ำกำร
นบัแต่วนัที่บริษทัจดักำรไดเ้ฉลี่ยเงินคนื 

6.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นว่ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำร
รบัช ำระหนีไ้ม่คุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยบริษัทจดักำร
อำจน ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้งักลำ่วไปรวมจ่ำยในโอกำส
แรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยจะคุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยก็ได ้

หำกไดมี้กำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนจนครบถว้น
แลว้ และปรำกฏว่ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีน้ัน้ไม่คุม้กบั
ภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บรษิัทจดักำรอำจน ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่
ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้งักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็น NAV ของกองทนุก็ได ้ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรดงักล่ำวไดต้่อเม่ือไดร้ะบรุำยละเอียดไวใ้นขอ้ผกูพนัแลว้  

6.4 ส ำหรบักองทนุเปิดที่บริษัทจดักำรไดบ้นัทึกมลูคำ่ตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 
0 หำกต่อมำปรำกฏว่ำบรษิัทจดักำรไดร้บัช ำระหนีต้ำมตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้ง
ดงักล่ำวเป็นเงิน ใหบ้รษิัทจดักำรปฏิบตัิตำม 6.1 – 6.3 โดยอนโุลม 
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กำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีป่รำกฏชื่อตำมทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ ณ เวลำที่ก ำหนด เท่ำนัน้  
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่จดัใหมี้ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมหลกัเกณฑท์ี่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และกำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืน รวมทัง้กำรใหส้ิทธิหรือกำรจ ำกดัสิทธิใด ๆ แกผู่้ถือหน่วย
ลงทนุที่ปรำกฏรำยชื่อในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกไดก้ระท ำตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรือตำมกฎหมำยแลว้ ใหถ้ือว่ำบริษัทจดักำร
กองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนำ้ที่แลว้ 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี  ้
 
(ก) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทนุที่มิใชร่ำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุไม่เป็นผู้
ลงทนุสถำบนั ผูล้งทนุรำยใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทนุสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
 
(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนด ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
 
(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดงันี ้
 
1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้
ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ  
 
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุว่ำดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว  
 
19. หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำร
ไปตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ ำเนินกำรดงักลำ่วและมีผลผกูพนัตำมมติ 
 
มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำย ใหถ้ือว่ำมตนิัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (มติ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทนุรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุนอกจำกจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นขอ้
ผกูพนั หรือที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปนีด้ว้ย 
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(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั ตอ้งไดร้บัมติเสียง
ขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวน
หน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุชนดิใดชนิดหนึง่ ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแต่ละ
ชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่เป็นไปตำมและไม่ขดัหรือแยง้กบั
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ใหถ้ือว่ำขอ้ผกูพนั
ส่วนที่แกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญำ 
 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เรื่องที่กระทบ
ต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ใหร้วมถึง 
 
(ก) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและกำรคนืเงินทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 
 
(ข) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนตำมขอ้ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 
19/2554 
 
(ค) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน  
 
(ง) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรประกนัตำมขอ้ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนั และขอ้ก ำหนด
เกี่ยวกบักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 
 
(จ) เร่ืองที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผู้ถือหน่วย
ลงทนุ 
 
(ก) เป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยไดร้บัมติโดยเสียงขำ้งมำกหรือมติ
พิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แลว้แต่กรณี หรือ 
 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงควำมเห็นว่ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 
 
ตอ้งกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตรำบริษัท 
(ถำ้มี) บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  ำกำรและเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถ
ตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุพรอ้มกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของ
กองทนุรวม  
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21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร : ไม่มี  
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ :  

22.1.1  บริษัทจดักำรจะเลิกกองทนุรวมหุน้ระยะยำวเม่ือปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) จ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใดๆ  
(2) มลูค่ำหน่วยลงทนุทีข่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ำหำ้สิบลำ้นบำทในวนัท ำกำรใด และ
บริษัทประสงคจ์ะเลิกกองทนุรวม  
 
22.1.2  เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดักำรเลิกกองทนุรวมหุน้ระยะยำว ในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำร
จนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุรวมหุน้ระยะยำวหรือไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ของตน 
 
22.1.3  เม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
โครงกำรจดักำรใหเ้ลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
22.1.4 ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตัิใหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป หำกปรำกฏวำ่  
(1) มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำรที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว  
(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบรษิัทจดักำรมิไดป้ฏบิตัิหรือดแูลใหมี้กำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพ่ือผูล้งทนุทั่วไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำย
หน่วยลงทนุ  
  
22.1.5  มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
(1) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด  
(2) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวน
หน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด  
กำรขำยคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะตำมขำ้งตน้ จะไม่น ำมำใชบ้งัคบักบักองทนุรวมที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและ
สมเหตสุมผลว่ำกำรเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ เนื่องจำกกองทนุรวมยงัคงมีทรพัยส์ินคงเหลือที่มีคุณภำพและ
มีสภำพคล่องอย่ำงเพียงพอ และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้ 
 
22.1.6  บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลกิกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เม่ือปรำกฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้มีควำม
เช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่จะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุตำมขอ้ 22.1.5 และกำรเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

เม่ือปรำกฎเหตตุอ้งเลิกกองทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุดงันี ้ทัง้นี ้เม่ือไดด้  ำเนินกำรครบถว้นแลว้ ใหถ้ือว่ำเป็นกำรเลิกกองทนุ 

การด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. ยตุิกำรรบัค ำสั่งซือ้และค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัที่เกิดเหตใุหเ้ลิกกองทนุ 



กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยำวอิควิตี ้70 ปันผล                                                           10/05/2022  Page 47 

2. แจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทรำบ 

2.1 ขอ้มลูทีแ่จง้ใหท้รำบ ตอ้งมีสำระส ำคญัอย่ำงนอ้ยดงันี ้

(1) บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรโอนยำ้ยกำรลงทนุของผูถ้ือหนว่ยลงทนุไปยงักองทนุรวมหุน้
ระยะยำวอ่ืนที่อยู่ภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรที่มีควำมเสี่ยงต ำ่สดุ หรือมีนโยบำยกำร
ลงทนุทีใ่กลเ้คยีงหรือสอดคลอ้งกบักองทนุนี ้โดยไม่เก็บค่ำธรรมเนยีมกำรขำยหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุจำกผูถ้ือหนว่ยลงทนุ  

(2) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะโอนยำ้ยกำรลงทนุไปยงักองทนุรวมหุน้ระยะยำวอ่ืน
อีกทอดหนึ่ง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถแจง้ต่อบริษทัจดักำรเพื่อโอนยำ้ยกำรลงทนุไปยงักองทนุ
รวมหุน้ระยะยำวอ่ืนที่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุก ำหนด และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บักำรยกเวน้
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุเม่ือเป็นไปตำมเงื่อนไขโดยครบถว้นดงันี ้ 

(2.1) เป็นกำรโอนยำ้ยตำมค ำสั่งของผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นครัง้แรกโดยโอนยำ้ยไปยงักองทนุรวม
หุน้ระยะยำวอ่ืนที่อยู่ภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำรเดียวกนั  

(2.2) เป็นกำรโอนยำ้ยกำรลงทนุภำยในระยะเวลำทีบ่ริษทัจดักำรก ำหนด ทัง้นี ้ในกำรก ำหนด
ระยะเวลำดงักล่ำว บริษทัจดักำรตอ้งค ำนงึถึงระยะเวลำที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะสำมำรถ
ด ำเนนิกำรเพื่อแจง้โอนยำ้ยกำรลงทนุไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

2.2 แจง้โดยวิธีกำรดงันี ้

(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหนว่ยลงทนุโดยช่องทำงใดๆ ทีมี่หลกัฐำนวำ่
สำมำรถตดิต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้

(2) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์ 

(3) แจง้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผำ่นระบบที่จดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกดิเหตใุหเ้ลิก
กองทนุ 

3. จ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุดงักล่ำว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกดิเหตใุหเ้ลิก
กองทนุ 

4. รวบรวมเงินที่ไดจ้ำกกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 3.  ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตใุหเ้ลิก
กองทนุ 

5. ด ำเนินกำรโอนยำ้ยกำรลงทนุไปยงักองทนุรวมหุน้ระยะยำวอื่นที่อยู่ภำยใตก้ำรจดักำร
ของบริษัทจดักำรที่มีควำมเสี่ยงต ำ่สดุ 

โดยไม่ชกัชำ้ 

 
23. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชโีดยจะแต่งตัง้ผูช้  ำระบญัชีทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบเพ่ือด ำเนินกำรรวบรวม
ทรพัยส์ิน จดัท ำบญัชี จ ำหน่ำยทรพัยส์นิของกองทนุรวม ช ำระหนีส้ิน และค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ของกองทนุรวม รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือ
ช ำระบญัชีกองทนุรวมใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
ส ำหรบัคำ่ใชจ้่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ย
คืนเงินใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิคงเหลือตำมสดัส่วนหนว่ยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงกำร  
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เม่ือไดช้ ำระบญัชีเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูช้  ำระบญัชีจะโอน
ทรพัยส์ินคงคำ้งใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลงัจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแลว้ใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดใหท้ี่ท  ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช  ำระเงินคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่มำรบัเงินหรือเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุที่บรษิัท
จดักำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้หรือในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่ำง
อ่ืน บริษัทจดักำรจะอำ้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรเป็นภมิูล ำเนำ เพื่อบริษัทจดักำรจะไดน้ ำทรพัยด์งักล่ำวไปวำงทรพัย ์ณ ส ำนกังำนวำงทรพัย ์และ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดักำรกองทนุรวม 

 

 
 



                          - ก�����	
��ก���������������������� 70 
���� -              บริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 

 

 

��������	
�����������������ก���������� 
 

 

 

�������	�ก��������ก��ก����� ก������ ���ก�� (����������ก���)  ������������ !	"������#�$�%$&�
'�����%��&�(&� �) ���)&��"�*��)+!����+��$��"�ก�����,���ก�����ก������& -	�& -	)���������ก��
��������&.���� !	���ก	.�&/!ก0���(��/�&� � .,12�,�3� � .���"��+!��#4����(�5+�� -	)� .������ !	��4(&�0���
-���"����)���(�5 

 
 
 
 
 

 
 

+!� �������	��� 6666666666666 
(�����&����7�8 �� &��	ก�) 

1�)9��,���������4:;����<��9��ก�� 
 

 
 


