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หน้ า 1

ส่ วนข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพัน
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน
ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารแห่งหนี (Fixed Income Fund) เพื#อผู้ลงทุนทัว# ไป ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน และเป็ นกองทุนรวมที#มี
นโยบายเปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมอื#นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

นโยบายการลงทุน :
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ#งหรื อหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี
1. เน้ นลงทุนในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ ในตราสารหนี และ/หรื อ เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที#ออก รับรอง รับอาวัล หรื อคําประกันการจ่ายเงิน โดย
ภาครัฐบาล รัฐวิส าหกิ จ สถาบัน การเงิน และ/หรื อภาคเอกชน ซึ#งมี อัน ดับ ความน่ าเชื# อถื อของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอัน ดับ ที#ส ามารถลงทุน ได้
(Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีที#มีอนั ดับความน่าเชื#อถือตํ#ากว่าที#สามารถลงทุนได้ (Non – investment Grade) หรื อตราสาร
หนีที#ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื#อถือ (Unrated Securities) โดยขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทังนี กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน
ร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. สําหรั บการลงทุนในต่างประเทศ กองทุน นีมีนโยบายป้ องกันความเสี#ยงจากอัตราแลกเปลี#ยนเงิน โดยจะทําสัญ ญาสวอป และ/หรื อฟอร์ เวิร์ดที#อ้างอิงกับอัตรา
แลกเปลี#ยน หรื อสัญญาซือขายล่วงหน้ าอื#นใด เพื#อป้ องกันความเสี#ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี#ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่ตํ#ากว่าร้ อยละ 90 ของ
จํานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ
3. กองทุนอาจจะเข้ าทําสัญญาซือขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื#อเพิ#มประสิทธิ ภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ#งรวมถึงการป้ องกัน
ความเสี#ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน เช่น การทําสัญญาสวอปและ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดที#อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี#ยน/
ด้ านราคาตราสาร/อัตราดอกเบีย ซึง# พิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับ และปั จจัยอื#นๆ ที#เกี#ยวข้ อง เช่น แนวโน้ มและทิศทางราคาของ
หลักทรัพย์ที#ลงทุน การออกสัญญาซือขายล่วงหน้ าที#อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที#อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสําคัญของกองทุน และ
ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมสัญญาซือขายล่วงหน้ า เป็ นต้ น
4. ส่วนที#เหลือ กองทุนอาจมีการทําธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) หรื อธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending)
โดยหลักทรั พย์ ที# ให้ ยื มเป็ นตราสารหนี รวมถึงลงทุน ในหลัก ทรั พย์ หรื อทรั พย์ สิน อื# น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื#น ตามที# ค ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ ลงทุนได้ เช่น ตราสาร Basel III เป็ นต้ น ทังนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารที#มีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ าแฝง (Structured
Note) โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. กรณีที#มีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี รวมกันจะต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(5.1) ตราสารกึ#งหนีกึ#งทุน
(5.2) ตราสาร Basel III
(5.3) สัญญาซือขายล่วงหน้ า หรื อตราสารที#มีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ าแฝง ที#มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นตราสารตามข้ อ (5.1) – ข้ อ (5.2)
6. กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ#งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื#อนไขที#สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ทังนี กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้ อนกลับในกองทุนต้ นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื#นภายใต้ บริ ษัท
จัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
7. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีรวมด้ วย ทังนี โดยจะคํานึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(7.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(7.2) ช่วงระยะเวลาที#ต้องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื#องจากได้ รับคําสัง# ขายคืน หรื อสับเปลี#ยนหน่วยลงทุน หรื อเพื#อรอการลงทุน ทังนี ต้ องไม่เกินกว่า
10 วันทําการ
ผลตอบแทนที$ผ้ ูลงทุน
จะได้ จากเงินลงทุน :

โอกาสที#จะได้ รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื#องมาจากมูลค่าที#เพิ#มขึนของหลักทรัพย์ที#ลงทุน โดยจะได้ รับเมื#อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีการสัง# ขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี กรณีลกู ค้ าที#เป็ นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี จากกําไรส่วนเกินดังกล่าว

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -
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หน้ า 2
คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที$สําคัญของกองทุน
 มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มี
 กองทุนรวมนีมีจํานวนเงินทุนโครงการ (fund size) ล่าสุด เท่าใด
- 100,000 ล้ านบาท (หรื อ จํานวน 10,000 ล้ านหน่วย)
 กองทุนรวมนีเหมาะสมที#จะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนของผู้มีเงินออมที#สามารถลงทุนในระยะสันถึงระยะปานกลาง และต้ องการมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีส# งู กว่าการฝากเงิน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็ นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี
 ปั จจัยใดที#มีผลกระทบอย่างมีนย
ั สําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- เนื#องจากกองทุนนีจะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารหนี เงินลงทุนของท่านอาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากปั จจัยดังต่อไปนี
ความเสี#ยงจากด้ านราคาตราสารหนีทีไ# ด้ ลงทุนไว้ มีการปรับตัวลดลง อันเนื#องมาจาก
(1) ผลกระทบจากการเปลี#ยนแปลงของดอกเบียในตลาด
(2) ผู้ออกตราสารประสบปั ญหาทางการเงินและอาจไม่สามารถชําระคืนเงินต้ นหรื อดอกเบียได้
(3) การขาดสภาพคล่องในการซือขายตราสารหนี
ทังนี ในกรณีที#ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนออกไปในช่วงเวลาที#เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว อาจส่งผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้
ตามราคาที#คาดหวังเอาไว้
 กองทุนรวมนีเป็ นกองทุนรวมที#มีผ้ ป
ู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที#ม่งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
 กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- วันที#สินสุดรอบบัญชีคือ ทุกวันที# 30 เมษายน ของทุกปี
2. ข้ อกําหนดในการซือ3 ขายและโอนหน่ วยลงทุน
 กองทุนรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
(1) วิธีการขายหน่ วยลงทุน
(1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้ที#ไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ผู้สงั# ซือจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ เพื#อประโยชน์ใน
การติด ต่อทํารายการซือ ขาย และสับเปลี# ยนหน่ วยลงทุน โดยผู้สั#งซือต้ องกรอกรายละเอี ยดและข้ อความต่ างๆ ในคําขอเปิ ดบัญ ชี
กองทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วนและตามความเป็ นจริ ง พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ ดบัญชี ดังนี
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบุคคลธรรมดา
กรณีนิติบุคคล
ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึง# ลงนามรับรองความถูกต้ อง ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
หรื อเอกสารอื#นใดที#บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ#มเติม
ข) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชื#อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและหรื อผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงื#อนไขการลงนาม
ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิติบคุ คล
จ) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจในกรณี ผ้ ู มี อํ า นาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคลไม่ได้ เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที#ระบุในหนังสือ
รับรองกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ#งเอกสารดังกล่าวมีการลงนาม
รับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอื#นใดที#บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ#มเติม
ในกรณีที#ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตังแต่ 2 คนขึนไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชื#อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน เป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที#มีชื#อแรกในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี จะต้ องเป็ นไปตามเงื#อนไขที#ระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -
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(1.1.2) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนที#เปิ ดให้ บริ การได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื#อนไขเป็ นไปตามที#กําหนดไว้ ของผู้ให้ บริ การแต่ละราย
(1.2) มูลค่ าขัน3 ตํ$าของการสั$งซือ3 หน่ วยลงทุน
มูลค่าขันตํ#าของการสั#งซือ 500 บาท ซึ#งคํานวณเป็ นหน่วยลงทุนได้ โดยนําจํานวนเงินที#สั#งซือหน่วยลงทุน หารด้ วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึ#ง
เท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น สัง# ซือหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที#...................ซึง# มีราคา
ขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะได้ รับจํานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้ วย 10.15) เป็ นต้ น
(1.3) วันและเวลาที$เสนอขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซือหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการซือ3 ขายภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที#บริ ษัทจัดการกําหนด
(1.4) ช่ องทางการสั$งซือ3 และการชําระเงินค่ าสั$งซือ3 หน่ วยลงทุน
 กรณีส$ ังซือ3 ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้สงั# ซืออาจชําระเป็ นเงินโอน เช็ค หรื อดราฟต์ โดยผู้สงั# ซือที#ชําระเป็ นเช็ค ต้ องขีดคร่ อมการสัง# จ่ายในนาม “บัญชีจองซือหน่วยลงทุนกองทุน
เปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี” ซึ#งบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อ “บัญ ชีจองซือหน่วย
ลงทุน บลจ. กรุ งศรี ” ซึ#งบริ ษัท จัด การจะเปิ ดเป็ นบัญ ชีกระแสรายวัน ของ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์ บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหาร
ไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพื#อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื#อรายย่อย ธนาคารออม
สิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรื อที#บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ#มเติม
 กรณี ส$ ังซือ3 ผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3
คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ลงทุนที#ได้ สมัครการใช้ บริ การซือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสัง# ซือหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางนีได้
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหักเงินตามจํานวนเงินค่าซือหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงั# ซือที#ได้ ให้ ไว้ ตามวิธีการที#กําหนด ในกรณี ที#
เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริ ษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซือได้ หรื อรายการคําสั#งไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสั#งซือหน่วยลงทุนนัน โดยผู้สั#งซือสามารถใช้ บริ การสั#งซือหน่วยลงทุน ใหม่ได้
ตามปกติ
(1.5) การจัดสรรหน่ วยลงทุน และการคืนเงินค่ าซือ3 หน่ วยลงทุน
ในกรณี ที#มีการสัง# ซือหน่วยลงทุนมีผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที#จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สัง# ซือก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูลที#ได้ มีการบันทึกรายการซือขายหน่วย
ลงทุนของบริ ษัทจัดการ ทังนี บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที#จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือหน่วยลงทุนส่วนที#ไม่ได้ รับการจัดสรร พร้ อมดอกเบีย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ สู งั# ซือตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที#ผ้ สู งั# ซือได้ ระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งทางโทรศัพท์ หรื อการสื#อสารข้ อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครังแก่ผ้ ูสงั# ซือหน่วยลงทุนที#ไม่ได้ รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนที#สงั# ซือหน่วยลงทุน
(2) วิธีการรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน
(2.1) มูลค่ าขัน3 ตํ$าของการขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง# ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํ#ากว่า 500 บาท หรื อ 50 หน่วย และในกรณี ที#การสัง# ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือตํ#ากว่า 50 หน่วย หรื อในกรณีที#จํานวนหน่วยลงทุนที#ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที#ปรากฏ
อยู่ในรายการที#บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าที#ปรากฏ
อยู่ในรายการที#บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน ในกรณีที#ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนตํ#ากว่า 50 หน่วย บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที#จะรับซือคืนหน่วยลงทุนทังหมด
(2.2) วันและเวลาการสั$งขายคืนหน่ วยลงทุน
ทุกวันทําการซือ3 ขายภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที#บริ ษัทจัดการกําหนด
(2.3) ช่ องทางการสั$งขายคืนหน่ วยลงทุน
 วิธีการขายคืนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง# ขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสัง# ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อม
ทังระบุจํานวนหน่วยลงทุนที#ต้องการขายคืน เมื#อเจ้ าหน้ าที#ตรวจคําสัง# ขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที#จะส่งมอบสําเนาคําสัง#
ขายคืนหน่วยลงทุนที#ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งั# ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -
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เมื#อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง# ขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั# ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง# ขายคืน
นันได้ เสร็ จสินสมบูรณ์ แล้ วไม่ว่ากรณี ใดๆ ทังสิน โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนที#รับซือคืนภายในวันทําการถัดจากวันที#
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนนัน ซึ#งได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนที#หกั ออกจากผู้สงั# ขายคืนหน่วยลงทุน
 วิธีการขายคืนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนั บสนุ นการขายหรื อ
รั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถือหน่วยลงทุนที#ได้ สมัครการใช้ บริ การซือขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางนีได้ โดยผู้สงั# ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง# ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชั#วโมง ทุกวันทําการและวันหยุดทํา
การซือขายหน่ วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอิน เทอร์ เน็ตที# บริ ษั ทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
กําหนดไว้
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการสัง# ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการที#กําหนดของวันทําการซือขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซือขายนัน โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนของสินวันทําการซือขายหน่วยลงทุนนัน ซึ#งได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนที#หักออกจากผู้สงั# ขายคืนหน่วยลงทุน และการสั#ง
ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาทําการที#กําหนดของวันทําการซือขายใด จะถือเป็ นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทังนี
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที#จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงั# ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที#ปรากฏอยู่ที#บริ ษัทจัดการ
เป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที#จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงั# ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที#ปรากฏอยู่ที#บริ ษัทจัดการ
เป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน
นายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนที#รับซือคืนภายใน 2 วันทําการภายในวันทําการถัดจากวันที#คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน
เงื$อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง# ขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั#งขายคืนจะต้ องอ่านคําแนะนําของบริ ษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั#งขายคืนหน่วยลงทุน
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทังนี ผู้สงั# ขายคืนจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ องภายหลังจากที#ระบบได้ ทบทวนการทํารายการของผู้สงั# ขายคืนแล้ ว
2) เมื#อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง# ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทังสิน
3) เอกสารใบบันทึกรายการที#พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทํารายการได้ เท่านัน บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลักฐานที#ปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทํารายการที#สมบูรณ์แล้ วนําไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที# จะหยุ ด ระบบงานเป็ นการชั#ว คราวโดยทัน ที โดยไม่ ต้ องแจ้ งผู้ใ ช้ บ ริ ก ารทราบล่ วงหน้ า ในกรณี ที# เกิ ด
ข้ อผิดพลาดจากระบบการให้ บริ การ หรื อกรณี อื#นใดที#อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแก้ ไข
กรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายใน vw วันนับตังแต่วนั ถัดจากวันที#เกิดเหตุการณ์หรื อรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที#จะปิ ดการให้ บริ การชัว# คราวหรื อถาวร ซึง# บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริ การ
ดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที# สํานักงานของบริ ษั ทจัด การหรื อผู้ส นับ สนุนหรื อเว็บไซต์ข องบริ ษั ทจัด การหรื อสื# ออิเล็ กทรอนิ กส์ ที#
เกี#ยวข้ อง
 การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอื$นๆ ที$จะมีขึน3 ในอนาคต
บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน อาจเพิ#มเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนอื#นใดที#จะมีขึน
ในอนาคต ซึง# จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื#อนไขที#เกี#ยวข้ องตามที#สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพื#ออํานวย
ความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเพิ#มเติมช่องทางดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย
7 วันทําการ และปิ ดประกาศให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันทําการก่อนวันเริ# มให้ บริ การ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน รวมทังสื#ออิเล็กทรอนิกส์ที#เกี#ยวข้ อง
(2.4) การชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการดังนี
 โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง# ให้ โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝาก โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีอื#นใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรื อ การ
โอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากนี ถ้ าหากบริ ษัทจัดการ
ไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีที#ได้ แจ้ งไว้ ไม่ว่าด้ วยกรณีใดๆ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่ อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสัง# จ่ายผู้ถือ
หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที#อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อตามวิธีที#นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -

***
บริษ
ท
ั หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 5
เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
 รับเช็คทางไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง# ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื#อและที#
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ#งบริ ษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทังนี ในกรณีที#ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึน
เงิน บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ทธิ ในการดํ าเนิน การตามวิธี ที# นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุน เห็ น สมควร เช่ น การโอนเงิน ผ่า นระบบพร้ อมเพย์
(PromptPay) เป็ นต้ น
 รับเช็คด้ วยตนเองที#บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนอื#น
ผู้ถือหน่ วยลงทุน อาจสั#งให้ บริ ษัท จัดการดําเนิน การออกเช็ค ขีดคร่ อมค่ าขายคืนหน่วยลงทุนและรั บเช็ คด้ วยตนเองที#บ ริ ษั ทจัด การ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนอื#น ซึ#งสามารถรับได้ ทังนี ในกรณี ที#ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึนเงิน บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีที#นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
(3) วิธีการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
(3.1) วันและเวลาในการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
เปิ ดให้ สับเปลี#ยนหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. กรุ งศรี
จํากัด” ซึ#งบริ ษัทจัดการได้ ประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้ เป็ นไปตามวันและเวลาสับเปลี#ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้ นทางและ/หรื อกองทุนปลายทาง
(3.2) มูลค่ าขัน3 ตํ$าในการสับเปลี$ยนเข้ ากองทุน
กรณีกองทุนนีเป็ นกองทุนต้ นทาง: ท่านสามารถสัง# สับเปลี#ยนหน่วยลงทุนโดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนในการสับเปลี#ยนไม่ตํ#ากว่า 50 หน่วย หรื อ
เป็ นจํานวนเงินไม่ตํ#ากว่า 500 บาท ในกรณีที#การสัง# สับเปลี#ยนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ#ากว่ามูลค่าขันตํ#าที#
กําหนด หรื อในกรณี ที#จํานวนหน่วยลงทุนที#ผ้ ูถือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลี#ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที#ปรากฏอยู่ในรายการที#บนั ทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนทังหมดเท่าที#ปรากฏอยู่ในรายการที#บนั ทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน และในกรณี ที#ผ้ ูถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญ ชีตํ#ากว่ามูลค่าขันตํ#าที#กําหนด บริ ษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิที#จะรับสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด เมื#อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง# สับเปลี#ยนหน่วยลงทุน ภายใต้ วิธีการ
ที#บริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ทังนี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาการทํารายการ
สับเปลี#ยนหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันตํ#า และ/หรื อปรับลดมูลค่าขันตํ#าของการสัง# สับเปลี#ยนหน่วยลงทุน โดยขึนอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
กรณี กองทุนนีเป็ นกองทุนปลายทาง: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับการยกเว้ นข้ อจํากัดจํานวนเงินขันตํ#าในการซือหน่วยลงทุนตามที#ระบุในหัวข้ อ
“การสัง# ซือหน่วยลงทุน”
(3.3) ช่ องทางการสับเปลี$ยนเข้ ากองทุน
 การสับเปลี$ยนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุ น สามารถสั#งสับ เปลี# ย นหน่ ว ยลงทุ น ได้ ที# บ ริ ษั ท จั ด การ หรื อผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อรั บ ซื อคื น หน่ ว ยลงทุ น โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในคําสัง# สับเปลี#ยนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินที#ต้องการ
สับเปลี#ยน เมื#อเจ้ าหน้ าที#ตรวจสอบคําสัง# สับเปลี#ยนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที#จะส่งมอบสําเนาคําสัง# สับเปลี#ยนหน่วยลงทุนที#ลง
นามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
 การสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถือหน่ วยลงทุน ที#ได้ สมัค รการใช้ บริ การซือขายหน่ วยลงทุน ผ่านช่องทางอิเล็ กทรอนิก ส์และมี รหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสั#ง
สับเปลี#ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนีได้
ในกรณีที#กองทุนนีเป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง# สับเปลี#ยนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชั#วโมง ทุกวันทําการและวันหยุดทํา
การซือขายหน่วยลงทุน ทังนี บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการสัง# สับเปลี#ยนหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการที#กําหนดของวันทําการสับเปลี#ยนใด
เป็ นการสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนในวันทําการสับเปลี#ยนนัน โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาสับเปลี#ยนหน่วยลงทุน ซึ#งได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาสับเปลี#ยนหน่วยลงทุน
ผู้สงั# สับเปลี#ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง# สับเปลี#ยนนันได้ เสร็ จสินสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทังสิน ทังนี บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที#จะพิจารณาให้ เพิกถอนการสัง# สับเปลี#ยน
หน่วยลงทุนได้ เมื#อมีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที#จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สั#งสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนภายใต้ หลักฐานที#ปรากฎอยู่ที#บริ ษั ท
จัดการเป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -
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(3.4) ราคาขายและรั บซือ3 คืนกรณีสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนีเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี#ยนหน่วยลงทุน





(1) กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง: การคํานวณราคาสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนที#ใช้ เพื#อคํานวณราคารับซือคืน
ของวันทําการสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการซือขายหลักทรัพย์หรื อค่าธรรมเนียมอื#นใด (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง: การคํานวณราคาสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที#ใช้ เพื#อคํานวณราคาขายของวันทํา
การก่อนวันที#กองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง บวกด้ วยค่าใช้ จ่ายในการซือขายหลักทรัพย์
หรื อค่าธรรมเนียมอื#นใด (ถ้ ามี)
(3.5) เงื$อนไขในการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที#จะไม่อนุญ าตให้ มีการสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริ ษั ท
จัดการ
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้ บริ การสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก เป็ นการชั#วคราวและ/หรื อ
ถาวรในกรณีที#บริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ ต่อชื#อเสียง
หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อเหตุอื#นใดตามที#บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิในการปิ ดรับคําสัง# สับเปลี#ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
กรณีใดที#บริ ษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนหรื อไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง# ที#รับไว้ แล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที#จะปิ ดรับ และ/หรื อปฎิเสธ และ/หรื อระงับคําสัง# ซือ และ/หรื อคําสัง# สับเปลี#ยนหน่วยลงทุน กรณีดงั ต่อไปนี
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที#จะปิ ดรับคําสัง# ซือ และ/หรื อคําสัง# สับเปลี#ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก เป็ นการชัว# คราวหรื อถาวรก็
ได้ ตามที#บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคําสัง# ซือและ/หรื อคําสัง# สับเปลี#ยนหน่วยลงทุน
โดยจะประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อสื#ออิเล็กทรอนิกส์ที#เกี#ยวข้ อง และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
2. บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสัง# ซือหน่วยลงทุนของผู้สงั# ซือหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนีโดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(2.1) คําสัง# ซือที#จะมีผลให้ ผ้ สู งั# ซือหน่วยลงทุนรายนันถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2.2) เพือ# รักษาผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที#ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสัง# ซือหน่วย
ลงทุน และ/หรื อระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึง# อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริ หารและจัดการลงทุนได้
3. ในกรณีที#บริ ษัทจัดการได้ จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนที#ได้ จดทะเบียนไว้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที#จะปฏิเสธ
การสัง# ซือหน่วยลงทุน ตังแต่วนั ทําการซือขายถัดจากวันที#จําหน่ายหน่วยลงทุนได้ เต็มตามจํานวนที#จดทะเบียนไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะเห็นสมควรที#จะ
ทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครังต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้ าไว้ ที#สํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนหรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อสื#อ
อิเล็กทรอนิกส์ที#เกี#ยวข้ อง
กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกี#ยวกับการเลื#อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง# ที#รับไว้ แล้ ว และการ
หยุดรับคําสัง# ซือหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ไว้ อย่างไร
การเลื$อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการจะเลื#อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที#มีคําสัง# ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีที#กําหนดไว้
ในโครงการ ซึง# ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื#อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที#เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุที#ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที#ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง# เหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริ ษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั#งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที#บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ องต่างจาก
ราคารับซือคืนหน่วยลงทุนที#ถูกต้ องตังแต่หนึ#งสตางค์ขึนไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือคืนหน่วยลงทุนที#ถูกต้ อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลื#อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1. บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) เลื#อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ที#ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง# ขายคืนหน่วยลงทุนนัน เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที#มีคําสัง# ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื#อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอื#นและผู้ลงทุนทัว# ไปให้ ทราบเรื# องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -
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(3) แจ้ งการเลื# อนกํ า หนดชํ า ระค่ า ขายคื น พร้ อมทังจั ด ส่ งรายงานที# แ สดงเหตุ ผ ลของการเลื# อ น และหลักฐานการได้ รับ ความเห็ น ชอบของผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ ตามข้ อ 1. (1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้ อ 1. (2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทังนี บริ ษัท
จัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื#อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง# ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะรับซือคืนหน่วยลงทุน
นัน โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที#ส่งคําสัง# ขายคืนก่อนหลัง
การหยุดรั บคําสั$งซือ3 หรื อขายคืนหน่ วยลงทุน
การหยุดรับคําสัง# ซือหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เพื#อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีที#มีความจําเป็ นเพื#อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรื อเพื#อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการจะหยุดรับคําสัง# ซือ คําสัง# ขายคืนหรื อคําสัง# สับเปลี#ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมได้ เป็ นการชัว# คราวตามระยะเวลาทีส# ํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึง# ไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน
กองทุนรวมนีกําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่างไร
- กองทุนนีเป็ นกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนทัว# ไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ตามปกติ
- ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง# ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยื#นคําขอโอนหน่วยลงทุนที#บริ ษัทจัดการและ/หรื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน
พร้ อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ ามี)
- ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื#อนายทะเบียนได้ บนั ทึกชื#อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว ซึง# นายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั
ขอโอนหน่วยลงทุนและคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี#ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้ จากช่องทางใด
- ท่านสามารถติดตามข้ อมูลเกี#ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
 กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- กองทุนรวมนีจะใช้ ระบบไร้ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื#อผู้เปิ ดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- บริ ษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึง# ได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรื อ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ#งเท่านัน โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจํากัดสิทธิในเรื# องใด ภายใต้ เงื#อนไขอย่างไร
- กองทุนนีมีข้อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียงในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที#จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
กองทุนรวม บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ที#เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื#อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที#เกิน
ดังกล่าว
 ในกรณีที#กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ# หุ้นของบริ ษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที#ผ้ ถ
ู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการเพิ#มเติม หรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีที#บริษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ที#สาํ นักงานของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
 กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนโดยติดต่อกับบริ ษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207
หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2128-2316
- กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีที#บริษัทจัดการปฎิบตั ิไม่
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที#
เกี#ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
 การระบุภม
ู ิลําเนาในประเทศไทย เพื#อการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที#ไม่มีภมู ิลําเนาในประเทศไทย
- ในกรณีที#ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอื#น บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงที#อยู่ของบริ ษัทจัดการเป็ นภูมิลําเนา เพื#อบริษัท
จัดการจะได้ นําทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานักงานวางทรัพย์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -
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4. บุคคลที$เกี$ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม


ข้ อมูลเกี#ยวกับบริ ษัทจัดการ
- กรรมการของบริ ษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชื#อดังต่อไปนี
(1) นายพงษ์ อนันต์ ธณัติไตร
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริ ญ
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(7) นายเทซึ นาคากาวะ
(9) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

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

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ เท่ากับ 142 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 417,434 ล้ านบาท


รายชื#อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)
ชื$อ นามสกุล
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นายวิพธุ เอืออานันท์
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(5) นายจาตุรันต์ สอนไว
(6) นางสาวพรทิพา หนึ#งนําใจ
(7) นางสาวจิตอารี ย์ ฤทธิพนั ธ์
(8) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริ ญ
(9) ดร. ฐนิตพงศ์ ชื#นภิบาล
(10) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
(12) นายสาธิต บัวชู
(13) นางสาวสาวิณี สุขศรี วงศ์
(14) นายปี ติ ประติพทั ธิ~พงษ์
(15) นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์
(16) นายชูศกั ดิ~ อวยพรชัยสกุล
(17) นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์
(18) นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
(19) นายเกียรติศกั ดิ~ ปรี ชาอนุสรณ์
(20) นายธนียะ เภาสู่
(21) นางสาวคุณธิดา ดนูพิพกั ษ์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าที#กลุ่มการลงทุน
รองประธานเจ้ าหน้ าที#กลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ# ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ# ่ ายการลงทุนต่างประเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ# ่ ายการลงทุนตราสารหนี
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ# ่ ายปฏิบตั ิการซือขายหลักทรัพย์
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ# ่ ายกํากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ# ่ ายบริ หารความเสีย# งด้ านการลงทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์

***
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รายชื#อผู้จดั การกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที#เกี#ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนรวม รวมทังหน้ าที#ความ
รับผิดชอบของผู้จดั การกองทุนดังกล่าว
ชื$อ นามสกุล
ประวัติการศึกษา
นางสาวพรทิพา หนึ#งนําใจ, CFA - ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ และ
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ การทํางาน
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จํากัด (บลจ.
ฟิ นนั ซ่า จํากัด)

หน้ าที$ความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- ผู้จดั การกองทุน
- นักวิเคราะห์

นายธีรภาพ จิรศักยกุล, CFA,
FRM

- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน (หลักสูตร - บลจ. กรุงศรี จํากัด
ภาษาอังกฤษ) จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย - บ. เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ - บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- Fund Management Specialist
- Balance Sheet management
Specialist

นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส,
CFA

- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ,
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
University of Cambridge ประเทศ
- Barclays Capital (Singapore)
สหราชอาณาจักร
- ปริ ญญาตรี สาขา Industrial
Engineering, National University of
Singapore ประเทศสิงคโปร์

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- Credit Research Analyst

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -
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รายชื#อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar) และผู้ดแู ลผลประโยชน์ (trustee)
- รายชื#อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริ ง จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ดบี ีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ทรี นีตี จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชั#น พาร์ ทเนอร์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิตเพื#อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แรบบิท ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
บริ ษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จํากัด
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -

เบอร์ โทรศัพท์
1572
0-2659-7000
0-2231-3777, 0-2632-0777
02-949-1000
02-658-6300
02-638-5000
0-2680-1234
02-695-5000
0-2305-9000
02-761-9000
0-2857-7000
0-2217-8888
02-620-2000
0-2646-9650
0-2658-5800
0-2343-9500, 0-2801-9100
0-2658-8888
0-2659-8000
0-2660-6677
0-2635-1700
02-205-7000
02-672-5920
02-633-6699
02-648-1111
02-684-8888
0-2359-0000
02-696-0000
0-26975300
02-648-3600
02-088 9999
02-299-8000
02-659-3456
02-207-2100
02-861-4820
02-352-5100
02-633-6000
02-009-8000
02-266-6698
02-292-4352
02-026-5100
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หน้ า 11
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั# พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน เทรเชอริ สต์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั# จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จํากัด (มหาชน)

เบอร์ โทรศัพท์
02-107-1664
02-022-1400
02-626-7000
0-2117-7878
0-2274-9400
02-298-0830-31
02-016-8600
02-508-1567
02-061-9621
02-095-8999
02-430-6543
02-829-6291-94

 รายชื$อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
รายชื$อผู้สอบบัญชี
1
2
3

นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
นางสาว สุภาภรณ์ มังจิตร
นางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์

ที$อยู่
บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั#นแนล จํากัด
เลขที# 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553

 รายชื$อนายทะเบียนหน่ วยลงทุน (Registrar)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
 รายชื$อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2128-2316
ทังนี นอกจากหน้ าที#ตามที#กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที#ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
5. ช่ องทางที$ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี 3


ท่านสามารถทราบข้ อมูลเพิ#มเติมเกี#ยวกับกองทุนรวมนีได้ ที#สํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -
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หน้ า 12
ปั จจัยความเสียงของกองทุนรวม และแนวทางการบริ หารความเสียง
1. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนีข3 องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสี#ยงจากการที#บริ ษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงินต้ นและ/หรื อดอกเบียได้ ตามที#กําหนดหรื อชําระไม่ครบตามจํานวนที#ได้ สญ
ั ญาไว้ หากมีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึน จะส่งผลให้ ตราสารที#ลงทุนอาจมีมลู ค่าลดลงอย่างมาก
แนวทางการบริ หารความเสี#ยง
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื#อถือของผู้ออกตราสารเป็ น
ประจําสมํ#าเสมอ หากมีการเปลี#ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี#ยนแผนการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์
2. ความเสี$ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสี#ยงที#เกิดจากการดําเนินงานของบริ ษัทผู้ออกตราสารอันเนื#องมาจากผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทังความสามารถในการทํา
กําไรและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของผู้ออกตราสาร ซึง# อาจมีผลกระทบต่อราคาซือขายของตราสาร
แนวทางการบริ หารความเสี#ยง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที#ลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี#ยวกับผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสาร เพื#อประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และติดตามข้ อมูลข่าวสารที#เกี#ยวข้ องกับบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ ชิดและสมํ#าเสมอ หากมีการเปลี#ยนแปลงผลการดําเนินงานหรื อฐานะทาง
การเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยั สําคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี#ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
สภาวะตลาดของตราสารหนีอาจมีความผันผวนได้ ตลอดเวลา โดยอาจขึนอยู่กับแนวโน้ มของอัตราดอกเบีย ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพืนฐานทางเศรษฐกิจ
ผลประกอบการของบริ ษัทผู้ออกตราสาร ปริ มาณการซือขายตราสารหนี เป็ นต้ น ซึง# ส่งผลให้ ราคาตราสารที#กองทุนได้ ลงทุนไว้ อาจเพิ#มขึนหรื อลดลงได้ ตลอดเวลา
แนวทางการบริ หารความเสี#ยง
บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีเครื# องมือสําหรับวัดระดับความผันผวนของตราสารที#ลงทุนอันเนื#องมาจากปั จจัยต่างๆ อย่างต่อเนื#องและสมํ#าเสมอ เพื#อนําไปใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์
4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
เนื#องจากสภาพและขนาดของตลาดตราสารหนีของประเทศไทยซึ#งเป็ นตลาดที#กําลังพัฒนา ตราสารหนีต่าง ๆ ที#กองทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซือขาย
เปลี#ยนมือของตราสารมีจํานวนครังและปริ มาณน้ อย ซึง# อาจขายตราสารไม่ได้ ในช่วงเวลาที#ต้องการหรื ออาจไม่ได้ ราคาตามที#คาดหวังเอาไว้
แนวทางการบริ หารความเสี#ยง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที#มีสภาพคล่องให้ สอดคล้ องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื#อให้ มีความ
คล่องตัวในการบริ หารกองทุน ทังนี แนวทางการบริ หารความเสี#ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึนอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริ ษัทจัดการโดย
คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ
5. ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนเงิน (Exchange Rate Risk):
ในกรณีตราสารหนีที#กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบียและเงินต้ นเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทําให้ กองทุนมีความเสี#ยงจากอัตราแลกเปลี#ยนเมื#อมีการแปลงค่าเงิน
สกุลต่างประเทศให้ เป็ นสกุลเงินบาท ซึง# จะทําให้ ผลตอบแทนที#ได้ รับไม่เป็ นไปตามที#คาดได้
แนวทางการบริ หารความเสี#ยง
เนื#องจากกองทุนมีนโยบายอาจจะลงทุนในต่างประเทศบางส่วน เพื#อเป็ นการป้ องกันความเสี#ยงด้ านอัตราแลกเปลี#ยน กองทุนมีนโยบายที#จะป้ องกันความเสี#ยงอัน
อาจเกิดขึนทังหมด โดยใช้ สญ
ั ญาสวอปอัตราแลกเปลี#ยน (Currency Swap) และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดอัตราแลกเปลี#ยน (Currency Forward) เพื#อรับค่าเงินบาท
ในอัตราคงที#สําหรับตราสารที#มีการจ่ายเงินต้ นและดอกเบีย และ/หรื อผลตอบแทนอื#น เป็ นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทําการป้ องกันความเสี#ยงที#อาจเกิดขึน
จากอัตราแลกเปลี#ยน เพื#อไม่ให้ เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที#เป็ นเงินบาท
6. ความเสี$ยงจากการเข้ าทําสัญญาซือ3 ขายล่ วงหน้ า (Leverage Risk):
การที#กองทุนมีการป้ องกันความเสี#ยงด้ านอัตราแลกเปลี#ยนเงินทังหมด กองทุนอาจพลาดโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนเพิ#มขึนจากการลงทุนที#กองทุนไปลงทุนใน
สัญญาซือขายล่วงหน้ าเพื#อป้ องกันความเสี#ยงจากอัตราแลกเปลี#ยนเงิน อันเนื#องจากการเปลี#ยนแปลงของอัตราแลกเปลี#ยนเงินไม่เป็ นไปตามที#คาดการณ์ไว้
แนวทางการบริ หารความเสี#ยง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทําธุรกรรมป้ องกันความเสี#ยงดังกล่าวให้ เหมาะสม เพื#อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซือ3 ขายล่ วงหน้ า (Counterparty Risk):
ในกรณี มีการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ า โดยที#บริ ษัทจัดการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาที#กระทํานอกศูนย์สัญญาซือขายล่วงหน้ า (OTC) อาจมีความเสี#ยงที#คู่สัญญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริ หารความเสี#ยง
บริ ษัทจัดการจะเลือกคู่สญ
ั ญากับสถาบันการเงินที#ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื#อถือ 4 อันดับแรก หรื อสถาบันการเงินหรือผู้ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจสัญญา
ซือขายล่วงหน้ าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -
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สรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี 3
ส่ วนที$ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรั พย์ สิน

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1.

ตราสารภาครัฐไทย

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึนไป

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ตํ#ากว่า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3.

หน่วย CIS ตามที#ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที# 2 ข้ อ 1.1 หรื อข้ อ 2.1 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน

ไม่จํากัดอัตราส่วน

4.

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที#ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ#ง
ดังนี
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารที#รัฐบาลเป็ นประกัน

ไม่เกิน 20%
(หรื อไม่เกิน 10% เมื#อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อผู้
มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)

5.

ตราสารที#มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี
5.1 เป็ นตราสารหนี ตราสารกึ#งหนีกึ#งทุน ตราสารที#มีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกกู ที#
ผู้ออกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที#ได้ รับอนุญาต
ให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที#มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ#งดังนี
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว# ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที#เป็ นตราสารที#มีกําหนดวันชําระหนี < 397 วัน นับแต่วนั ที#ลงทุน และไม่ได้ มี
ลักษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคล
ดังนี
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื#อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื#อที#อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื#อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที#เป็ นตราสารที#มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน นับแต่วนั ที#ลงทุน ต้ องขึนทะเบียน
หรื ออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นําหนักของตราสารทีล# งทุนใน benchmark + 5%

6.

ทรัพย์สินดังนี
6.1 ตราสารที#มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี
6.1.1 เป็ นตราสารหนี ตราสารกึ#งหนีกึ#งทุน ตราสารที#มีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ าแฝง หรื อศุกกู
ที#ผ้ อู อกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่างประเทศ หรื อผู้
ออกจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที#ได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรื อเป็ นตราสาร Basel III
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นําหนักของทรัพย์สินที#ลงทุนใน benchmark + 5%

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -
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7.

6.1.3 เป็ นตราสารที#มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ#งดังนี
6.1.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว# ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที#เป็ นตราสารที#มีกําหนดวันชําระหนี < 397 วัน นับแต่วนั ที#ลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.1.3.1 หรื อ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้ องบุคคลดังนี
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที#ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที#มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม
ข้ อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที#เป็ นตราสารที#มีกําหนดวันชําระหนี > 397 วัน นับแต่วนั ที#ลงทุน ต้ องขึน
ทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี ที#ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
6.3 หน่วย CIS ตามที#ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที# 2 ข้ อ 2 หรื อ ข้ อ 3.13.2 ส่วนที# 2 ข้ อ 2 ที#จด
ทะเบียนซือขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื#อการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว# ไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของตลาด
ซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที#อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุ
ที#อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) หรื อในตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ทรัพย์สินอื#นนอกเหนือจากที#ระบุในข้ อ 1 – ข้ อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี#ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื#อการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที$ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1.

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริษัทที#อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ#งดังนี แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
ธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษัทดังกล่าว
(1) 25% หรื อ
(2) นําหนักของทรัพย์สินที#ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี#ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื#อการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที$ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรั พย์ สิน (product limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1.

เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัวˆ แลกเงินหรื อตัวˆ สัญญาใช้ เงิน ที#นิติบคุ คลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั# จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา
ดังนี
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที#มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื#อที#อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที#กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ~มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี#ยในรอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ น
กองทุนรวมที#มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลี#ยตามรอบอายุ
กองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช่กบั กองทุนรวมที#อายุโครงการ
คงเหลือ < 6 เดือน ทังนี เฉพาะกองทุนรวมที#มีอายุ
โครงการ > 1 ปี
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securities lending หรื อ derivatives)
2.

ทรัพย์สินดังนี
2.1 ตัวˆ แลกเงิน หรื อตัวˆ สัญญาใช้ เงิน ที#มีเงื#อนไขห้ ามเปลี#ยนมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการให้ มีการ
รับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที#กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื#อนไขให้ กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 ตราสารที#มีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที#มีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ าแฝง
ซึง# จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที#กําหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสาร
หนีที#ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากที#มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 5 ของส่วนนี

รวมกันไม่เกิน 25%

3.

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4.

securities lending

ไม่เกิน 25%

5.

total SIP ซึง# ได้ แก่ ทรัพย์สินตามข้ อ 7 ของส่วนที# 1 : อัตราส่วนการลงทุนที#คาํ นวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ#งหนีกึ#งทุน ศุกกู
ตราสารที#มีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ าแฝง หรื อตราสาร Basel III ที#มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี
5.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้ อ 6 ส่วนที# 1 : อัตราส่วนการลงทุนที#คาํ นวณตามผู้
ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํ#ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating

6.

derivatives ดังนี

รวมกันไม่เกิน 15%

6.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที#มีวตั ถุประสงค์เพื#อการลดความเสี#ยง (hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสี#ยงที#มีอยู่

6.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที#มิใช่เพื#อการลดความเสี#ยง (non-hedging)

global exposure limit
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน
จํากัด net exposure ที#เกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื#อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี#ยวกับ product limit
ส่ วนที$ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที$ลงทุน (concentration limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1.

ตราสารหนี ตราสารกึ#งหนีกึ#งทุน Basel III และศุกกู ของผู้ออกรายใดรายหนึ#ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภาครัฐไทย หรื อตราสารหนีภาครัฐต่างประเทศ)

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนัน ตามที#เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทังนี ในกรณีที#ผ้ อู อกตราสารมีหนีสินทางการเงินที#ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด
บริ ษัทจัดการอาจนํามูลค่าหนีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่า
หนีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนีสินทาง
การเงินนันจะต้ องเป็ นข้ อมูลที#มีการเผยแพร่เป็ นการทัว# ไป และในกรณีที#ผ้ ู
ออกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามที#เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบ
การเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนีของผู้ออกรายนันเป็ นราย
ครัง เว้ นแต่ในกรณีทผี# ้ อู อกตราสารได้ มีการยื#นแบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program)
ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที#กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนีโดยเป็ นตราสารที#ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับตํ#ากว่า investment grade หรื อไม่มี
credit rating บริ ษัทจัดการจะลงทุนเพื#อกองทุนภายใต้ การจัดการของ
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บริ ษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง เว้ นแต่กรณีที#ผ้ อู อกตราสารได้ มีการ
ยื#นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที#ออกโดยบุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื#อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื#อที#อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื#อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป# ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที#มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. –
9.)
2.

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ#ง

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุนรวม หรื อกองทุน
CIS ต่างประเทศ ที#ออกหน่วยนัน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที#มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื#นที# บลจ. เดียวกัน เป็ น
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

ทังนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/หรื อ
ที#แก้ ไขเพิ#มเติม

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ซือ3 หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้ วย มูลค่าหนีสินทังหมด เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายที#เกี#ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที#คํานวณ)
รายการที$เรี ยกเก็บ

ไม่ เกิน 2.9425

1 พ.ค. 64 –
30 เม.ย. 65
0.3121

ไม่เกิน 1.6050

0.2140

0.2140

0.2140

อัตราตามโครงการ

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง3 หมดที$ประมาณการได้
(2)

1 พ.ค. 62 –
30 เม.ย. 63
0.3165

เรี ยกเก็บจริง
1 พ.ค. 63 –
30 เม.ย. 64
0.3147



ค่าธรรมเนียมการจัดการ



ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.1070

0.0308

0.0299(4)

0.0251



ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 0.1605

0.0669

0.0669

0.0669



ค่าใช้ จ่ายที#เกี#ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน

ไม่เกิน 0.5350

-

-

-



ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์

ไม่เกิน 0.5350

-

-

-



ค่าใช้ จ่ายการเก็บรักษาหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

ตามที#จ่ายจริ ง

0.0046

0.0037

0.0060



ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

ตามที#จ่ายจริ ง

0.0002

0.0002

0.0001

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 1.0700
ไม่เกิน 2.9425
ตามที#จ่ายจริ ง

0.3165
-

0.3147
-

0.3121
-

ค่าธรรมเนียมที#ปรึกษาการลงทุน
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ ได้
 ค่าธรรมเนียมอื#น ๆ
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง3 หมด
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ3 ขายหลักทรั พย์


ค่ าธรรมเนียมที$เรี ยกเก็บจากผู้ส$ ังซือ3 หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (1) (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการที$เรี ยกเก็บ


ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (3)
(3)

อัตราตามโครงการ

1 พ.ค. 62 –
30 เม.ย. 63

เรี ยกเก็บจริง
1 พ.ค. 63 –
30 เม.ย. 64

ไม่เกิน 1.00

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เกิน 1.00

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

1 พ.ค. 64 –
30 เม.ย. 65



ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน



ค่าธรรมเนียมการสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนเข้ า

ไม่เกิน 1.00

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ



ค่าธรรมเนียมการสับเปลี#ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่เกิน 1.00

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ



ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษของ
1,000 หน่วย

10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษของ
1,000 หน่วย

10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษของ
1,000 หน่วย

10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษของ
1,000 หน่วย

หมายเหตุ:
(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที#เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงั# ซือหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราที#รวมภาษี มลู ค่าเพิ#มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษี อื#นใดแล้ ว
(2) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซําซ้ อนกับ
กองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้ นทางมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการ
จะเรี ยกเก็ บค่ าธรรมเนีย มการจัด การจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้ านบาท ในอัต ราที#กองทุนต้ นทางกําหนด และ (2) เงิน ลงทุน 100 ล้ านบาทในอัตราที# กองทุน
ปลายทางกําหนด เป็ นต้ น
(3) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการเดียวกัน บริ ษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน
ซําซ้ อน เช่น หากกองทุนต้ นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้ านบาท ในอัตราที#กองทุนต้ นทางกําหนดเท่านัน โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการ
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทางเพิ#มเติมอีก เป็ นต้ น
(4) ปั จจุบนั เรี ยกเก็บในอัตราร้ อยละ 0.0251 โดยมีผลตังแต่วนั ที# 16 มีนาคม 2564 เป็ นต้ นไป

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -

***
บริษ
ท
ั หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 18
ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
ระหว่างวันที# 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที# 30 เมษายน 2565
PTR = 49.16%
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่ อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาลและตัวˆ เงินคลัง

% NAV

47,637,168,047.39

68.38

อายุคงเหลือน้ อยกว่า 1 ปี

5,268,683,915.23

7.56

อายุคงเหลือมากกว่า 3 ปี

3,877,968.09

0.01

14,681,397,361.38

21.08

Rate AAA

828,104,860.12

1.19

Rate AA

415,931,498.59

0.60

Rate AA-

1,541,307,118.08

2.21

Rate A+

983,251,173.12

1.41

Rate A

4,463,583,800.85

6.41

Rate A-

6,042,605,820.06

8.67

Rate BBB+

6,035,075,874.29

8.66

1,640,126,120.57

2.35

Rate AA

40,960,574.40

0.06

Rate A-

151,853,524.29

0.22

Rate A+

2,726,388,800.30

3.91

Rate A-

829,012,678.14

1.19

159,752.48

0.00

12,465,881.94

0.02

1,972,381,325.46

2.83

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
อายุคงเหลือน้ อยกว่า 1 ปี
หุ้นกู้
TRIS

FITCH_TH-LONG
Rate AAA

ตัวˆ แลกเงิน/ตัวˆ สัญญาใช้ เงิน
TRIS

เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -

***
บริษ
ท
ั หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 19
รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2565 (ต่ อ)
มูลค่ าตามราคาตลาด
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินต่ างประเทศ
ตราสาร Euro Medium Term Note

% NAV

22,344,052,665.36

32.07

2,893,504,181.42

4.15

Rate A

13,830,208,584.75

19.85

Rate A-

5,620,339,899.19

8.07

(298,491,797.13)

(0.43)

Rate A+

(141,818,897.60)

(0.20)

Rate A

104,961,394.63

0.15

(261,634,294.16)

(0.38)

อื$นๆ
ลูกหนี

(22,024,656.51)
281,074,152.99

(0.02)
0.40

เจ้ าหนี

(284,547,126.64)

(0.39)

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

(18,551,682.86)

(0.03)

มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

69,660,704,259.11

100.00

TRIS
Rate A
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG

สัญญาซือ3 ขายล่ วงหน้ า
สัญญาที#อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี#ยน-สัญญาแลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศ
TRIS

FITCH-LONG
Rate AA

รายงานสรุ ปเงินลงทุน ณ 30 เมษายน 2565
กลุ่มของตราสาร

มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ

19,953,959,244.70

28.64

(ข) ตราสารที#ธนาคารที#มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก

22,310,595,781.81

32.03

25,698,201,842.81

36.89

0.00

0.00

ผู้สงั# จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คําประกัน
(ค) ตราสารที#มีบริ ษัทที#ได้ รับ rating ในระดับ investment grade เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง
ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คําประกัน
(ง) ตราสารที#มีบริ ษัทที#ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื#อถือในระดับที#ตํ#ากว่า investment grade
หรื อไม่มี rating เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คําประกัน
สัดส่วนเงินลงทุนขันสูงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที#บริ ษัทจัดการตังไว้ ในแผนการลงทุนสําหรับกลุ่มตราสารตาม (ง) เท่ากับ 15 %

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -

***
บริษ
ท
ั หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 20
รายละเอียดตัวตราสารและความน่ าเชื$อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ lm เมษายน nopo

ประเภท

ผู้ออก

ผู้คํา3 /

วันครบ

อันดับ

ผู้รับรอง/

กําหนด

ความน่ า

ผู้สลักหลัง

มูลค่ าหน้ าตัqว

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด

เชื$อถือ

หลักทรั พย์ ในประเทศ
1 ตัวˆ เงินคลัง

2 พันธบัตร

3 ตัวˆ แลกเงิน

บมจ.ธ.กสิกรไทย

บมจ.ธ.กสิกรไทย

17 สิงหาคม 2565

AA

400,000,000.00

399,432,696.00

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

25 พฤษภาคม 2565

AA

500,000,000.00

499,858,670.00

ธ.ดอยช์แบงก์

ธ.ดอยช์แบงก์

11 พฤษภาคม 2565

Aa3

1,200,000,000.00

1,199,864,400.00

ธ.ดอยช์แบงก์

ธ.ดอยช์แบงก์

20 กรกฏาคม 2565

Aa3

1,819,000,000.00

1,817,207,684.73

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

8 มิถนุ ายน 2565

A

400,000,000.00

399,796,048.00

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

6 กรกฏาคม 2565

A

500,000,000.00

499,593,480.00

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

3 สิงหาคม 2565

A

250,000,000.00

249,684,917.50

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน

31 สิงหาคม 2565

203,600,000.00

203,246,019.00

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง

12 ธันวาคม 2568

3,600,000.00

3,877,968.09

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

5 พฤษภาคม 2565

1,373,100,000.00

1,373,036,796.21

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

12 พฤษภาคม 2565

1,597,100,000.00

1,596,875,016.52

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

12 พฤษภาคม 2565

392,600,000.00

392,551,494.27

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

19 พฤษภาคม 2565

100,000,000.00

99,979,292.00

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

26 พฤษภาคม 2565

1,205,900,000.00

1,205,557,319.40

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

2 มิถนุ ายน 2565

1,160,000,000.00

1,159,567,946.40

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

2 มิถนุ ายน 2565

551,100,000.00

550,897,151.11

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

9 มิถนุ ายน 2565

300,000,000.00

299,865,429.00

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

23 มิถนุ ายน 2565

1,586,200,000.00

1,585,049,211.90

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

30 มิถนุ ายน 2565

263,600,000.00

263,418,134.45

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

7 กรกฏาคม 2565

700,000,000.00

699,435,086.00

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

7 กรกฏาคม 2565

1,000,000,000.00

999,119,680.00

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

14 กรกฏาคม 2565

1,800,000,000.00

1,798,268,238.00

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

21 กรกฏาคม 2565

960,000,000.00

959,031,638.40

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

1 สิงหาคม 2565

487,200,000.00

486,623,515.73

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

4 สิงหาคม 2565

300,000,000.00

299,637,357.00

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

23 พฤศจิกายน 2565

900,000.00

901,864.00

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

5 มกราคม 2566

915,500,000.00

911,582,190.99

บมจ. ซีพี ออลล์

บมจ. ซีพี ออลล์

20 มิถนุ ายน 2565

A+

1,700,000,000.00

1,698,603,887.22

บมจ.บ้ านปู

บมจ.บ้ านปู

9 มิถนุ ายน 2565

A+

1,029,000,000.00

1,027,784,913.08

บมจ.เบทาโกร

บมจ.เบทาโกร

27 กรกฏาคม 2565

A-

530,000,000.00

529,154,946.80

บมจ.ราชธานีลิสซิ#ง

บมจ.ราชธานีลิสซิ#ง

19 พฤษภาคม 2565

A-

300,000,000.00

299,857,731.34

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -

***
บริษ
ท
ั หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 21
รายละเอียดตัวตราสารและความน่ าเชื$อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ lm เมษายน nopo (ต่ อ)

ประเภท

ผู้ออก

ผู้คํา3 /

วันครบ

อันดับ

ผู้รับรอง/

กําหนด

ความน่ า

ผู้สลักหลัง
4 หุ้นกู้

มูลค่ าหน้ าตัqว

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด

เชื$อถือ

Citicorp Leasing(Thailand)

26 มิถนุ ายน 2565

AAA

40,000,000.00

40,363,466.00

บจ.โตโยต้ า ลีสซิ#ง (ประเทศไทย)

27 กุมภาพันธ์ 2566

AAA

59,000,000.00

59,244,170.32

29 พฤษภาคม 2566

AAA

190,000,000.00

189,166,242.00

26 พฤศจิกายน 2566

AAA

585,000,000.00

579,694,447.80

บริษัท ลีสซิ#งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด

26 สิงหาคม 2565

AAA

40,000,000.00

39,895,528.80

บริษัท ลีสซิ#งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด

23 กันยายน 2565

AAA

100,000.00

101,726.52

บริษัท ลีสซิ#งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด

26 พฤศจิกายน 2565

AAA

15,300,000.00

15,501,999.48

บริษัท ลีสซิ#งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด

4 กุมภาพันธ์ 2566

AAA

650,000,000.00

645,594,157.00

บริษัท ลีสซิ#งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด

26 กุมภาพันธ์ 2566

AAA

721,000,000.00

715,414,708.61

บริษัท ลีสซิ#งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด

26 ตุลาคม 2566

AAA

83,000,000.00

83,485,676.16

บริษัท ลีสซิ#งไอซีบีซี (ไทย) จํากัด

26 ตุลาคม 2566

AAA

100,000,000.00

99,768,858.00

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

2 กุมภาพันธ์ 2567

AA

150,000,000.00

145,803,379.50

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา

11 มีนาคม 2568

AA

275,600,000.00

270,128,119.09

บมจ.อีซี# บาย

15 กันยายน 2566

AA

40,000,000.00

40,960,574.40

บมจ.บัตรกรุงไทย

28 มีนาคม 2568

AA-

301,700,000.00

297,092,108.75

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

14 พฤศจิกายน 2565

AA-

315,000,000.00

313,741,197.00

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

14 พฤศจิกายน 2565

AA-

290,000,000.00

288,841,102.00

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

3 มีนาคม 2566

AA-

63,700,000.00

63,247,028.03

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

12 ตุลาคม 2566

AA-

350,000,000.00

352,969,680.00

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

12 มกราคม 2567

AA-

190,000,000.00

184,991,928.70

บริษัท เฟรเซอร์ ส พร็อพเพอร์ ตี โฮลดิงส์ จํากัด

17 สิงหาคม 2565

AA-

40,000,000.00

40,424,073.60

บมจ. ซีพี ออลล์

16 มิถนุ ายน 2567

A+

370,100,000.00

367,550,066.51

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

22 มกราคม 2566

A+

123,500,000.00

124,720,769.10

บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์

15 ตุลาคม 2565

A+

122,000,000.00

123,158,620.58

บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์

20 ตุลาคม 2566

A+

176,000,000.00

177,701,543.36

บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์

26 เมษายน 2567

A+

191,600,000.00

190,120,173.57

ทรัสต์เพื#ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ ส พร็อพเพอร์ ตี

24 มิถนุ ายน 2567

A

277,300,000.00

275,181,555.55

บมจ.เงินติดล้ อ

2 เมษายน 2566

A

10,000,000.00

10,170,326.40

บมจ.เงินติดล้ อ

19 สิงหาคม 2566

A

450,000,000.00

449,680,410.00

บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ดีเวลลอปเม้ นท์

24 กุมภาพันธ์ 2568

A

300,600,000.00

292,813,492.06

บมจ.พฤกษา โฮลดิง

27 พฤษภาคม 2567

A

407,400,000.00

405,299,608.56

บมจ.ศุภาลัย

2 กันยายน 2565

A

580,000,000.00

577,530,905.20

บมจ.ศุภาลัย

16 สิงหาคม 2566

A

750,000,000.00

734,425,567.50

บมจ.ศุภาลัย

1 มีนาคม 2567

A

600,000,000.00

577,869,498.00

บจ.โตโยต้ า ลีสซิ#ง (ประเทศไทย)
บจ.โตโยต้ า ลีสซิ#ง (ประเทศไทย)

บจ.โตโยต้ า มอเตอร์ ไฟแนนซ์
(เนเธอร์ แลนด์)
บจ.โตโยต้ า มอเตอร์ ไฟแนนซ์
(เนเธอร์ แลนด์)

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -

***
บริษ
ท
ั หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 22
รายละเอียดตัวตราสารและความน่ าเชื$อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ lm เมษายน nopo (ต่ อ)

ประเภท

ผู้ออก

ผู้คํา3 /

วันครบ

อันดับ

ผู้รับรอง/

กําหนด

ความน่ า

ผู้สลักหลัง

6 เงินฝากประจํา

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด

เชื$อถือ

บมจ. ไออาร์ พีซี

20 พฤษภาคม 2567

A-

149,300,000.00

149,829,886.61

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์

29 กันยายน 2567

A-

800,000,000.00

785,890,504.00

บมจ.ควอลิตีเฮาส์

27 พฤศจิกายน 2565

A-

190,000,000.00

193,256,237.10

บมจ.ควอลิตีเฮาส์

3 มีนาคม 2567

A-

313,000,000.00

316,554,803.60

บมจ.ควอลิตีเฮาส์

8 มิถนุ ายน 2567

A-

653,900,000.00

651,404,057.16

บมจ.ซีเค พาวเวอร์

25 พฤศจิกายน 2565

A-

114,300,000.00

116,196,749.07

บมจ.ซีเค พาวเวอร์

25 พฤศจิกายน 2566

A-

30,000,000.00

30,673,800.90

บมจ.ซีเค พาวเวอร์

28 พฤษภาคม 2567

A-

208,500,000.00

207,851,383.61

บมจ.ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

22 กันยายน 2565

A-

700,000,000.00

700,146,832.00

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

9 เมษายน 2566

A-

226,400,000.00

227,746,264.96

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

18 กรกฏาคม 2567

A-

67,400,000.00

68,603,467.44

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

23 มิถนุ ายน 2570

A-

175,000,000.00

175,125,126.75

บมจ.บางจาก คอร์ ปอเรชัน#

5 พฤศจิกายน 2566

A-

840,000,000.00

841,860,978.81

บมจ.บีซีพีจี

15 กันยายน 2567

A-

575,000,000.00

565,185,250.25

บมจ.ราชธานีลิสซิ#ง

2 มิถนุ ายน 2567

A-

1,711,500,000.00

1,709,676,875.97

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

1 เมษายน 2566

A-

66,800,000.00

67,201,025.12

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

31 มีนาคม 2568

A-

243,200,000.00

239,553,624.58

15 พฤศจิกายน 2567

A-

2,000,000.00

2,023,637.68

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)

23 มกราคม 2567

A-

34,000,000.00

34,441,287.70

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)

21 กรกฏาคม 2567

A-

247,300,000.00

251,849,988.62

บมจ.ทรู คอร์ ปอเรชัน#

18 พฤษภาคม 2566

BBB+

1,208,100,000.00

1,210,028,659.16

บมจ.ภัทรลิสซิ#ง

20 ธันวาคม 2565

BBB+

290,000,000.00

293,458,624.10

บมจ.เมืองไทย แคปปิ ตอล

13 มิถนุ ายน 2565

BBB+

123,000,000.00

123,342,703.83

บมจ.เมืองไทย แคปปิ ตอล

24 มีนาคม 2566

BBB+

79,000,000.00

79,455,254.88

บมจ.เมืองไทย แคปปิ ตอล

15 สิงหาคม 2566

BBB+

348,000,000.00

350,084,760.12

บมจ.เมืองไทย แคปปิ ตอล

17 ตุลาคม 2566

BBB+

180,000,000.00

179,955,738.00

บมจ.เมืองไทย แคปปิ ตอล

28 พฤษภาคม 2567

BBB+

228,200,000.00

228,178,996.48

บมจ.ศรีสวัสดิ~ คอร์ ปอเรชัน#

29 มกราคม 2566

BBB+

167,800,000.00

168,849,156.08

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ#ง

17 ตุลาคม 2566

BBB+

150,000,000.00

149,631,334.50

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ#ง

18 มิถนุ ายน 2567

BBB+

1,841,700,000.00

1,832,029,159.64

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ#ง

7 ตุลาคม 2567

BBB+

1,450,000,000.00

1,420,061,487.50

16,190,552.41

16,515,709.02

บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

5 เงินฝากออมทรัพย์

มูลค่ าหน้ าตัqว

บมจ.ธ.ยูโอบี

บมจ.ธ.ยูโอบี

เมื#อทวงถาม

AAA

China Construction Bank
Corp (HK Branch)

China Construction Bank
Corp (HK Branch)

เมื#อทวงถาม

A

1,989,322,500.00

1,989,322,500.00

บมจ.ธ.ทิสโก้

บมจ.ธ.ทิสโก้

เมื#อทวงถาม

A

159,712.83

159,752.48

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

4 สิงหาคม 2565

AAA

600,000,000.00

603,095,342.47

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

13 มกราคม 2566

AAA

1,350,000,000.00

1,352,770,273.97

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -

***
บริษ
ท
ั หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 23
รายละเอียดตัวตราสารและความน่ าเชื$อถือของตราสารทุกตัวใน Port ณ lm เมษายน nopo (ต่ อ)

ประเภท

ผู้ออก

ผู้คํา3 /

วันครบ

อันดับ

ผู้รับรอง/

กําหนด

ความน่ า

ผู้สลักหลัง

มูลค่ าหน้ าตัqว

มูลค่ าตาม
ราคาตลาด

เชื$อถือ

หลักทรัพย์ ต่างประเทศ
1 เงินฝากประจํา

2 ตราสาร Euro
Medium Term Note

Agricultural Bank of China

Agricultural Bank of China

22 กันยายน 2565

A

2,893,560,000.00

2,893,560,000.00

Bank of China (Macau Branch)

Bank of China (Macau Branch)

17 พฤษภาคม 2565

A

1,373,715,000.00

1,376,146,287.37

Bank of China (Macau Branch)

Bank of China (Macau Branch)

24 พฤษภาคม 2565

A

614,901,000.00

615,886,526.25

Bank of China (Macau Branch)

Bank of China (Macau Branch)

7 มิถนุ ายน 2565

A

1,711,100,000.00

1,716,475,705.72

Bank of China (Macau Branch)

Bank of China (Macau Branch)

23 มิถนุ ายน 2565

A

1,177,470,000.00

1,179,186,202.86

Bank of China (Macau Branch)

Bank of China (Macau Branch)

30 มิถนุ ายน 2565

A

2,529,380,000.00

2,532,695,913.21

Bank of China (Macau Branch)

Bank of China (Macau Branch)

26 กรกฏาคม 2565

A

1,526,350,000.00

1,526,935,449.34

Doha Bank

Doha Bank

26 พฤษภาคม 2565

A-

1,676,878,000.00

1,681,116,774.91

Doha Bank

Doha Bank

7 กรกฏาคม 2565

A-

2,053,320,000.00

2,055,852,428.00

Doha Bank

Doha Bank

21 กรกฏาคม 2565

A-

1,882,210,000.00

1,883,370,696.28

บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร

3 พฤษภาคม 2565

A

30,000,000.00

1,085,078,977.78

บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร

10 พฤษภาคม 2565

A

25,000,000.00

904,219,460.46

บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร

17 พฤษภาคม 2565

A

25,000,000.00

904,205,743.18

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -
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หน้ า 24
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ3 ขายล่ วงหน้ า ณ 30 เมษายน 2565
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

วัตถุประสงค์

มูลค่ าสัญญา

% NAV

วันครบกําหนด

(Notional Amount)

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาที#อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี#ยน
สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้ องกันความเสี#ยง

583,700,968.83

(0.0470)

24 พ.ค. 2565

(32,724,903.81)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้ องกันความเสี#ยง

1,585,564,520.40

(0.1392)

26 พ.ค. 2565

(96,962,903.51)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้ องกันความเสี#ยง

1,691,569,221.03

(0.0370)

7 มิ.ย. 2565

(25,789,948.91)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้ องกันความเสี#ยง

1,989,283,963.45

(0.0010)

9 มิ.ย. 2565

(671,357.52)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้ องกันความเสี#ยง

1,159,113,309.48

(0.0329)

23 มิ.ย. 2565

(22,925,792.10)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้ องกันความเสี#ยง

2,495,104,884.75

(0.0639)

30 มิ.ย. 2565

(44,503,654.45)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้ องกันความเสี#ยง

1,503,006,554.56

(0.0418)

26 ก.ค. 2565

(29,089,871.52)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้ องกันความเสี#ยง

2,891,619,373.00

(0.0129)

22 ก.ย. 2565

(8,965,862.34)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.เกียรตินาคิน

ป้ องกันความเสี#ยง

1,122,445,836.96

0.0546

3 พ.ค. 2565

38,031,479.89

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.เกียรตินาคิน

ป้ องกันความเสี#ยง

937,194,444.90

0.0481

10 พ.ค. 2565

33,475,958.57

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.เกียรตินาคิน

ป้ องกันความเสี#ยง

937,300,269.75

0.0480

17 พ.ค. 2565

33,453,956.17

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี#ยง

1,310,350,629.48

(0.0955)

17 พ.ค. 2565

(66,509,855.45)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี#ยง

2,017,139,019.68

(0.0626)

7 ก.ค. 2565

(43,613,363.72)

สัญญาฟอร์ เวิร์ด

บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

ป้ องกันความเสี#ยง

1,856,677,164.12

(0.0455)

21 ก.ค. 2565

(31,695,678.43)

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื$อถือ
ตราสารหนีร3 ะยะกลางและระยะยาว
TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

Ca
C

คําอธิบาย
ความน่าเชื#อถือสูงที#สดุ และมีความเสีย# งตํ#าที#สดุ
ความน่าเชื#อถือสูงมาก และมีความเสีย# งตํ#ามาก

ความน่าเชื#อถือสูง และมีความเสี#ยงตํ#า

ความน่าเชื#อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื#อถือตํ#ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื#อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ#ามาก

มีความเสี#ยงในการผิดนัดชําระหนีสูงที#สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

ระดับการลงทุน (investment grade)

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี โดยผู้ออกตราสารหนีไม่สามารถ
ชําระดอกเบียและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

ตราสารหนีร3 ะยะสัน3
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนีมีสถานะทังทางด้ านการตลาดและการเงินที#แข็งแกร่งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที#ดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนีที#ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื#น
ผู้ออกตราสารหนี มี ส ถานะทังด้ า นการตลาดและการเงิ น ที# แ ข็ งแกร่ งในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนีระยะสันในระดับที#น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนีมีความสามารถในการชําระหนีระยะสันในระดับที#ยอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนีระยะสันที#ค่อนข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนีได้ ตรงตามกําหนดเวลาที#ระบุไว้
เป็ นระดับที#อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี โดยผู้ออกตราสารหนีไม่สามารถชาระดอกเบียและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื# องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน เพื#อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ต่อจากอันดับเครดิตเพื#อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -
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หน้ า 26
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
% ตามช่ วงเวลา
ผลการดําเนินงาน
สิน3 สุด ณ วันที$ 29 เมษายน 2565

% ต่ อปี

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

ย้ อนหลัง
3 ปี

ย้ อนหลัง
5 ปี

ย้ อนหลัง
10 ปี

KFSMART

-0.04%

-0.09%

0.12%

0.36%

1.05%

1.24%

N/A

นับจากวันเริ$ม
โครงการ
(18 พฤษภาคม 2559)
1.29%

ดัชนีชีวัด (Benchmark)*

0.18%

0.13%

0.27%

0.54%

0.95%

1.17%

N/A

1.24%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

0.16%

0.18%

0.14%

0.11%

0.16%

0.14%

N/A

0.13%

ความผันผวนของดัชนีชีวัด

0.03%

0.02%

0.02%

0.02%

0.07%

0.07%

N/A

0.07%

หมายเหตุ: * ดัชนีชีวัด (Benchmark) คือ
1. ดัชนีตราสารหนีภาครัฐระยะสัน (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 30%
2. ดัชนีตราสารหนีภาคเอกชนระยะสัน (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที#มีอนั ดับความน่าเชื#อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึนไป
ของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย สัดส่วน 20%
3. อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปี วงเงินน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท เฉลี#ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้ แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
4. อัตราดอกเบียเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สําหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน 30%
*เริ# มใช้ ดชั นีชีวัดผลการดําเนินงานใหม่หลังหักภาษี (Net TRN Index) มีผลตังแต่วนั ที# 31 ตุลาคม 2562
** ผลตอบแทนที#มีอายุเกินหนึ#งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน

กองทุนนีเ3 คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -0.21%
*กรณีกองทุนจัดตังไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที#เกิดขึนนับตังแต่จดั ตังกองทุน

การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ 30 เมษายน 2565
- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ#ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ ที# www.krungsriasset.com

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -

***
บริษ
ท
ั หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 27
คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
การพิจารณาร่ างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือ
ชีชวนของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที#เสนอขายนัน
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื#นเพื#อบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที#
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื#นเพื#อกองทุนรวม ซึง# อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทังนี
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอื#นเพิ#มเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ ของค่าสัมประสิทธิ~ สหสัมพันธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนจึงมีความเสี#ยง หาก
สินค้ าหรื อตัวแปรที#สัญญาซือขายล่วงหน้ าอ้ างอิง (underlying) และทรัพย์สินที#ต้องการลดความเสี#ยงเคลื#อนไหวในทิศทางที#ไม่เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึ#งอาจ
ส่งผลให้ การเข้ าทําสัญญาซือขายล่วงหน้ าไม่สามารถลดความเสี#ยงได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ”
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึง# อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการได้ โดยไม่จํากัดอัตราส่วน ดังนัน บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีระบบงานที#
ป้ องกันธุรกรรมที#อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อนั อาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที#เปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ การบริ หารจัดการของ
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื#อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของทังกองทุนรวมต้ นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุน
สามารถดูรายละเอียดของข้ อมูลเพิ#มเติมได้ ที# www.krungsriasset.com

ข้ อมูล ณ วันที$ 10 พฤษภาคม 2565

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -

***
บริษ
ท
ั หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 28
ข้ อมูลอื$นๆ
1. การรั บผลประโยชน์ ตอบแทนเนื$องจากการที$กองทุนใช้ บริการบุคคลอื$น (soft commission)
บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที#มีมลู ค่าเพื#อกองทุนจากบุคคลที#เป็ นผู้ให้ บริ การอันเนื#องมาจากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวในการจัดการ
กองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังต่อไปนี
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที#รับไว้ นันต้ องเป็ นทรัพย์สินที#มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี#ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที#แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจัดการใช้ บริ การของบุคคลนันบ่อยครังเกินความจําเป็ นเพื#อให้ กองทุนได้ รับประโยชน์ จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ#งให้ แก่กองทุน บริ ษัทจะกระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที#อาจมีไว้ ได้ ของกองทุนนันด้ วย
ทังนี กรณีที#บริ ษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี#ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชีหรื อรอบ
ระยะเวลาหกเดือนด้ วย
2. ข้ อกําหนดเกี$ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ ก าได้ ออกกฎหมายที# เรี ย กว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ#งต่ อไปจะเรี ย กว่ า FATCA) โดยมี ผ ลบังคับ ใช้ วัน ที# 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงินที#ไม่ใช่สัญ ชาติอเมริ กันนอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI)
รายงานข้ อมูลเกี#ยวกับบัญชีของบุคคลที#อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึง# รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซงึ# มีถิ#นที#อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริ กา และผู้ซงึ# มีถิ#นที#อยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึง# เปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน นอกจากนียังปรากฏด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการ
ออกกฎหมายที# มีข้อกํ าหนดและหลัก เกณฑ์ ในลัก ษณะที# ค ล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึ#งต่ อไปจะรวมเรี ย ก FATCA และกฎหมายดังกล่า วว่า “กฎหมายต่ างประเทศที#
เกี#ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ#งถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที#
ต้ องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กนั และบุคคลที#มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที# FATCA กําหนด หน้ าที#ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื#อ
หาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที#ในการกําหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ น
ต้ น
ภายใต้ ข้ อกํ า หนดของ FATCA หากกองทุ น รวมใดไม่ เข้ า ผู ก พัน ตนเพื# อ ปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ ข อง FATCA (กล่ า วคื อ มี ส ถานะเป็ น Non-Participating Foreign
Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้ รับผลกระทบที#สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที#กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุน
ทางตรง) ซึ#งจะเริ# มต้ นตังแต่วนั ที# 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึง# อาจรวมถึง
เงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื#นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ#งจะเริ# มต้ นตังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กําหนดให้ สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาและ FFI ที#เข้ าร่วมผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึง# รวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและ
รับซือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที#ดําเนินการหักเงิน ณ ที#จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กบั กองทุนรวมที#เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน ที#เข้ า
ร่วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึ#งอาจทําให้
กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทาง
ผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื#อมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทังเพื#อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม
(โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื#อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที#เกี#ยวข้ อง และเพื#อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถ
ปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที#เกี#ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึง# รวมทังผู้ที#เกี#ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน
ของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนที#เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที#กฎหมายต่างประเทศที#เกี#ยวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอมบริ ษั ท
จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชื#อ ที#อยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลที#ได้ รับ เป็ นต้ น) ที#มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั
้ ถือหน่วยลงทุนนันกับบริ ษัทจัดการ ให้ กบั หน่วยงานของรัฐทังในและต่างประเทศ ตามข้ อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที#เกี#ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิ#มเติม เพื#อยืนยันหรื อพิสูจน์ทราบความเกี#ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดง
การเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กันหรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที#กําหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมื#อ
ข้ อมูลที#เคยให้ ไว้ มีการเปลี#ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื#อยืนยันการเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที#เกี#ยวข้ อง (ในกรณีที#เป็ นลูกค้ าสถาบัน
การเงิน) ทังนี เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื#นใดเพื#อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที#เกี#ยวข้ อง
เพื#อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที#จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื#อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ#มขึนหากมี
การดําเนินการที#สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที#เกี#ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที#ผ้ ูถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที#
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -
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หน้ า 29
บริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ#งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนีตามความจําเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที#บริ ษัทจัดการแจ้ งนีแล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงที#ได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสัง# ซือ/ สับเปลี#ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที#จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที#ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนันได้ เพื#อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และ
ข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที#เกี#ยวข้ อง ทังนี ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื#นใดอันเป็ นการป้ องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทําให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์ เพิ#มขึน หากมีการดําเนินการที#สอดคล้ องกับ
กฎหมายต่างประเทศที#เกี#ยวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพื#อหลีกเลี#ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการ
ดําเนินการที#ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที#เกี#ยวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที#จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที#กล่าว
แล้ วข้ างต้ น ซึ#งในทางปฏิบัติบริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที#เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที#กฎหมาย
ต่างประเทศที#เกี#ยวข้ องกําหนด)เท่านัน
ทังนี ในกรณี ที#กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ#มเติมข้ อกําหนดเพื#อรองรับการดําเนินการตามที#บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้ ข้างต้ น บริ ษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที#เกี#ยวข้ อง) จะ
ดําเนิน การตามข้ อกํ าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่ งข้ อมูลของผู้ถือหน่ วยลงทุน ไปยังหน่ วยงาน หรื อดํา เนิ นการอื#น ใดที# ราชการกํ าหนด โดยไม่
จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี สมาร์ ทตราสารหนี -
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ส่ วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
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ส่ วนรายละเอียดข้ อผูกพัน

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีสมาร์ ทตราสารหนี ้
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ส่ วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิยาม :
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรีสมาร์ ทตราสารหนี ้
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Smart Fixed Income Fund
1.3. ชื่อย่อ : KFSMART
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : ไม่กาหนด
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกและยุตกิ ารขายหน่วยลงทุน โดยบริษั ท
จัดการจะรายงานให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ยตุ ิการขาย
หน่วยลงทุนนัน้ และให้ การอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมสิ ้นสุดลงในวันที่แจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
ซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงิ นค่าซื ้อหน่วย
ลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่การอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมสิ ้นสุดลง และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั เนื่องจากความผิดของบริษทั จัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบ
กาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจนครบถ้ วน
(2) ในกรณีที่กองทุนระดมทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ จานวนน้ อยกว่า 50 ล้ านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการ
จัดตังกองทุ
้
นโดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทังนี
้ ้ หากยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
น บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์
ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ถัด
จากวันสุดท้ ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั
เนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชาระดอกเบี ้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานันจนถึ
้
งวันที่
ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจนครบถ้ วน
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
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2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 100,000,000,000.00 บาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้ น : 100,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
ไม่มี
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ ต่อหน่วย : 10.0000 บาท
2.4. จานวนหน่วยลงทุน : 10,000,000,000.0000 หน่วย
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 500.00 บาท
2.7. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 500.00 บาท
2.8. มูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืน : 500.00 บาท
2.9. จานวนหน่วยลงทุนขันต่
้ าของการสัง่ ขายคืน : 50.00 หน่วย
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า : ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่า : 50.00 หน่วย
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกาหนดให้ มีจานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่าไม่เกิน 100 หน่วยหรือต่ากว่าก็ได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ ซึง่ ปั จจุบนั กาหนดจานวนหน่วยลงทุนคงหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่าไว้ ที่ 0 หน่วย ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยประกาศไว้ ทสี่ านักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรั พย์ สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงิน และให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยจะระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทัว่ ไปและสถาบันต่างๆ ไปลงทุนตามนโยบายการ
ลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการ
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารหนี ้
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3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทังในและต่
้
างประเทศ
การกาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กาหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้ อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้ านเหรียญ
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ ามี) :
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่ค ณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ จะทาเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม
เท่านัน้
3.6. การลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า : ที่มิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้ อน
3.6.2 วิธีการในการคานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี ้วัด (active management)
3.9. ดัชนีชี ้วัด/อ้ างอิง (Benchmark) :
1.ดัชนีตราสารหนี ้ภาครัฐระยะสัน้ (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน (%):30.00
2.ดัชนีตราสารหนี ้ภาคเอกชนระยะสัน้ (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ ้นไป
ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย สัดส่วน (%):20.00
3.อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจา 1 ปี วงเงินน้ อยกว่า 5 ล้ านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้ แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย
และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):20.00
4.อัตราดอกเบี ้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สัดส่วน (%):30.00
หมายเหตุ:
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในการเปรียบเทียบตามทีบ่ ริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่ อยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการ
ลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด คาอธิบายเกี่ยวกับ
ตัวชี ้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์ จาก
ข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้ อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ
ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดใน
การใช้ เปรียบเทียบในกรณีทผี่ ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทาหรือเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดการจะแจ้ งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้ ประโยชน์ จาก
ข้ อมูลการตัดสินใจลงทุนได้
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3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิ ดให้ มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี ้
1. เน้ นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี ้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค ้าประกัน
การจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ้ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้
(Non – investment Grade) หรื อตราสารหนี ้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การ
กองทุน ทังนี
้ ้ กองทุนจะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. สาหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนนี ้มีนโยบายป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยจะทาสัญญาสวอป และ/หรือฟอร์ เวิร์ดที่
อ้ างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน หรือสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าอื่นใด เพื่อป้ องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate
Risk) ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของจานวนเงินลงทุนในต่างประเทศ
3. กองทุนอาจจะเข้ าทาสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึง่
รวมถึงการป้ องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุน เช่น การทาสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์
เวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้ านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี ้ย ซึง่ พิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้ อบังคับ และปั จจั ย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น แนวโน้ มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ทลี่ งทุน การออกสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์
เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนยั สาคัญของกองทุน และค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทาธุรกรรมสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า เป็ นต้ น
4. ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจมีการทาธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์
(Securities Lending) โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นตราสารหนี ้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ ลงทุนได้ เช่น ตราสาร Basel III เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ กองทุนอาจลงทุนใน
ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. กรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้ รวมกันจะต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(5.1) ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน
(5.2) ตราสาร Basel III
(5.3) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า หรือตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นตราสารตามข้ อ (5.1) – ข้ อ (5.2)
6. กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องอยู่ภายใต้ กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึง่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทังนี
้ ้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้ อนกลับในกองทุนต้ นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะ
ไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)
7. ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นบั ช่วงระยะเวลาดังนี ้รวมด้ วย ทังนี
้ ้ โดยจะ
คานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ
(7.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
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(7.2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้ รับคาสัง่ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทังนี
้ ้
ต้ องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
• ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุนในประเทศ:
ส่ วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่ครบถ้ วน
เป็ นไปตามประกาศ ได้ แก่
1. ตราสารหนี ้ในประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตัว๋ แลกเงิน
1.5 ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
1.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
1.8 ตราสารหนี ้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี ้ตาม 1.1 – 1.7 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
2. ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)
3. ตราสาร Basel III
4. ศุกกู
5. ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
ส่ วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ส่ วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives)
ประเภทสินค้ า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังนี ้
(1) ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
(2) อัตราดอกเบี ้ย
(3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
(4) ดัชนีเงินเฟ้อ
(5) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้ น
• ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุนในต่ างประเทศ :
ส่ วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ ที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในการลงทุนที่ครบถ้ วน
เป็ นไปตามประกาศ ได้ แก่
1. ตราสารหนี ้ต่างประเทศ
1.1 พันธบัตร
1.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.4 ตัว๋ แลกเงิน
1.5 ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
1.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้
1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
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1.8 ตราสารหนี ้อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี ้ตาม 1.1 - 1.7 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
2. ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)
3. ตราสาร Basel III ต่างประเทศ
4. ศุกกู
5. ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ต่างประเทศ
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (derivatives) ในต่างประเทศ
ประเภทสินค้ า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้ ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างดังนี ้
(1) ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
(2) อัตราดอกเบี ้ย
(3) อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
(4) ดัชนีเงินเฟ้อ
(5) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้ น
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่เกินร้ อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิ
จัดสรรให้ นาไปลงทุนในต่างประเทศ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิวงเงินเพิ่มเติมจากทางการ
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : เป็ นไปตามประกาศ และกรณีที่
การลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อนี ้จะดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
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5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
- หักบัญชี
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน :
ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
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7.3. วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนเงินและ/หรือจานวนหน่วยไม่ต่ากว่าที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการพิจารณาการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือปรับลดมูลค่าขันต
้ า่ ของการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จานวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ากว่าที่กาหนด หรือในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุ น
ต้ องการขายคืน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือ
ของหน่วยลงทุนต่ากว่าที่กาหนด บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมด
้
7.4.1. วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขาย
คืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ ขายคืนนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ ว่ากรณี
ใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่า และ/หรือ
ปรับลดมูลค่าขันต
้ ่าของการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกรณี ที่ผ้ สู นับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานั กงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนหน่วยได้
ตามปกติ
ผู้สงั่ ขายคืนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน ตามวันและเวลาในหัวข้ อ “วันและเวลาที่ทาการรับซื ้อคืน หน่วยลงทุน”
โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทัง้ ระบุจานวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้ าหน้ าที่
ตรวจคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะส่งมอบสาเนาคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ู สงั่ ขายคืน
หน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณราคารับซื ้อคืนและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจากผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน
7.4.2. วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ (Internet)
ก) การขอใช้ บริการ
ผู้ที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่านระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกาหนดไว้ ซึง่ สามารถขอ
เอกสารดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการ
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ข) การใช้ บริการ
ผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจาตัว
ผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่บริษัทจัดการกาหนดไว้
บริษัทจัดการจะพิจารณาการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขาย
นัน้ โดยระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อ
ขายถัดมา ซึง่ บริษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
เป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคารับซื ้อคืนและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจากผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทารายการของผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการขายคืน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีป่ รากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่ว ย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบี ยนหน่วยลงทุน
นัน้
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ ขายคืน นันได้
้
เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการรับซื ้อคื นหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ ูสนับสนุน
ยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของ
บริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจานวนหน่วยได้
ตามปกติ
ในการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหัวข้ อ “การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนภายใน 2 วันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึง่ ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษีสาหรับค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ขายคืนจะต้ องอ่านคาแนะนาของบริษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขันตอนการสั
้
ง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ต ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ขายคืนจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ องภายหลังจากที่ระบบได้ ทบทวนการทารายการของผู้สงั่ ขายคืนแล้ ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทังสิ
้ ้น
3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทารายการได้ เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณา
จากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กบั บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทารายการทีส่ มบูรณ์แล้ วนาไปใช้ อ้างอิ งได้
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4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็ นการชัว่ คราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลาดจาก
ระบบการให้ บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดาเนินการแก้ ไขกรณีดงั กล่าวให้ แล้ว เสร็จภายใน
30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ซึง่ บริษทั จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว
โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
7.4.3. วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Internet)
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคาขอใช้ บริการผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝากธนาคาร ซึง่ สามารถขอเอกสารดังกล่าวได้ ที่บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา
ในกรณีที่จานวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนต้ องการขายคืน มากกว่าจานวนหน่วยลงทุนทีป่ รากฏอยู่ในรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่ นั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
นัน้
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสัง่ ขายคืนนันได้
้
เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทารายการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขันต
้ ่าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคาสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงินบาทเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขัดข้ องหรือใน
กรณีที่ผ้ สู นับสนุนยกเลิกสัญญาการเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงานดังกล่าวหรือกรณีอื่นใดเพื่ อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกาศ
ไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ น
จานวนหน่วยได้ ตามปกติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทาการและวันหยุดทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากาหนดไว้ ทังนี
้ ้ ให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนการท
้
ารายการที่ระบุบนหน้ าจอระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอ ยุธยา
การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายใด ให้ ถือว่าเป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทาการซื ้อขายนัน้ โดยระยะเวลา
ภายใน 15.30 น. ดังกล่าว จะนับตังแต่
้ หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายก่อนหน้ า จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื ้อขายถัดมา ซึง่
บริษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ใน
การคานวณราคารับซื ้อคืนและ/หรือจานวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจากผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุน
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาให้ เพิกถอนการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจาเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุน
นายทะเบียนจะปรับลดจานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่ าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารในฐานะผู้สนับสนุนจะดาเนินการ
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลาดให้ เป็ นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดให้ แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้ รับแจ้ งจากผู้ถือ
หน่วยลงทุน
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการให้ บริการชัว่ คราวหรือถาวร ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริการดังกล่าว โดย
จะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริษทั จัดการหรื อผู้สนับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
7.4.4. การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนาคต
บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนอาจเพิ่มเติมช่องทางการทารายการขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนาคต ซึง่ จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้ งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันทาการ และปิ ดประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบ
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันทาการก่อนวันเริ่มให้ บริการ ณ สานักงานของบริษทั จัดการและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทังสื
้ อ่ อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
7.5. ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน : ทุกวันทาการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื ้อคืน :
7.6.1. วันและเวลาที่ทาการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทาการขายคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดการ ผู้สนับสนุน หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการ ได้ ทกุ วันทาการ
ภายในเวลา 15.30 น. ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะเปิ ดให้ เริ่มทาการขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ทีจ่ ดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวม โดยจะระบุวนั เวลาดังกล่าวที่แน่นอนไว้ ใน “หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสาคัญ (Fund Factsheet)” และ “ส่วนข้ อมูลสรุปรายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพัน” ก่อนเริ่ มทาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกต่อไป
7.6.2. การชาระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ให้ โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชี
เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็ นการอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่าน
ระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น ภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ทารายการขายคืนหน่วยลงทุน ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุน
โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากนี ้ ถ้ าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีที่ได้ แจ้ งไว้ ไม่ว่าด้ วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดาเนิ นการออก
เช็ค ขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสัง่ จ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือตาม
วิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
(2) รับเช็คทางไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่ ให้ บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ บริษทั จัดการจะนาส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ทารายการขายคืน
หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ นาเช็คไปขึ ้นเงิน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการตามวิ ธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน
เห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
(3) รับเช็คด้ วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนอื่น
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสัง่ ให้ บริษัทจัดการดาเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้ วยตนเองที่บริษัท จัดการ หรือผู้สนับสนุนอื่น
ซึง่ สามารถรับได้ ภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันทีท่ ารายการขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ นาเช็คไปขึ ้นเงิน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ น
ต้ น
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ทังนี
้ ้ ระยะเวลาชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ ไข
เพิ่มเติมในภายหลัง โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ไม่มี
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัท
จัดการจะต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
10.1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณี
ที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามที่ ระบุไว้ ใน
ข้ อ 16.4.2 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
กองทุนเปิ ดกรุงศรีสมาร์ ทตราสารหนี ้
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10.2. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 10.1. บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ตามข้ อ 10.1. (1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 10.1. (2) ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทังนี
้ ้
บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดาเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนนัน้ โดยต้ องชาระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ว หรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ ในโครงการ ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซึง่
ให้ กระทาได้ ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ ไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมี
นัยสาคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ซื ้อ
ขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทาให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก
ต่างประเทศได้ ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทาให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามกาหนดเวลาปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของ
บริษัทจัดการ และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน แก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏ
ข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
กองทุนเปิ ดกรุงศรีสมาร์ ทตราสารหนี ้
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3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ติ ามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสาคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดาเนินการเปลีย่ นให้ บริษัทจัดการรายอื่นเข้ าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการ
รายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยการดารง
เงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์และการค้ าหลักทรัพย์และ
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ ให้ กระทาได้ ไม่เกิน 3 วันทาการ
(6) อยู่ในระหว่างดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวมตามข้ อ 22.1.5 ในส่วนข้ อผูกพัน
11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขาย
คืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับ เปลี่ยน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุด
รับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนพร้ อม
ทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดาเนินการของกองทุนรวมนันให้
้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตามข้ อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาการ บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทาการสุดท้ า ย
ก่อนวันรายงานนันให้
้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับซื ้อคื นหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบ่ ริษัทพบว่าราคาขาย
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตังแต่
้ 1 สตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื ้อ หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุน
ไว้ แล้วให้ ทราบถึงการหยุดขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคา
สัง่ ซื ้อ หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
11.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อ และ/หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก เป็ นการ
ชัว่ คราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สทิ ธิปิดรับคาสัง่ ซื ้อและ/หรือ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง และแจ้ งให้ สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
11.5 บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี ้โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(ก) คาสัง่ ซื ้อที่จะมีผลให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายนันถื
้ อหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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(ข) เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้
(ค) บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่ โดยปกติ มีถิ่นที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการ
จึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็ น บุคคลดังที่
กล่าวมาข้ างต้ น
11.6 ในกรณีที่บริษัทจัดการได้ จาหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจานวนหน่วยลงทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่
จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ตังแต่
้ วนั ทาการซื ้อขายถัดจากวันที่จาหน่ายหน่วยลงทุนได้ เต็มตามจานวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัด การจะ
เห็นสมควรที่จะทาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้ าไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกีย่ วข้ อง
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงือนไขและข้ อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ตามปกติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและ/หรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคื นหน่วย
ลงทุน พร้ อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ ามี)
ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึง่ นายทะเบียนจะดาเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทา
การ นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคาขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
14. การจ่ ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
14.3. กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่ประมาณการได้ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด)
้
:
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)
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รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด
้
ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.9425 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประมาณการค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมดข้
้
างต้ น ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามข้ อ 15.2.6 (2) (5) (6) และ (7)
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่างๆ ดังนี ้
(1) ค่าจัดทาหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ ในการทารายการของกองทุน
(2) ค่าใช้ จ่ายในการจัดเตรียมและเก็บรักษาสถิตแิ ละข้ อมูล ค่าจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่าวข่าวสาร หรือประกาศตามที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดรวมทังการจั
้
ดทารายงานใดๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนโดยตรง
(3) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวเนื่องกับโครงการจัดการ เช่น ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสาหรับการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนังสือ
ติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หกั เก็บจากบัญชีกองทุน เช่น ค่าสมุดเช็ค เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
จัดการซ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้ นทางมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง
จานวน 100 ล้ านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้ านบาท ในอัตราทีก่ องทุนต้ นทางกาหนด และ (2)
เงินลงทุน 100 ล้ านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกาหนด เป็ นต้ น
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่าย :
ไม่มี
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15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ1.0700ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่านายหน้ าซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ซื ้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามที่จ่ายจริง
(2) ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าใช้ จ่าย หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในการจัดการกองทุน เช่น ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการ
ติดตามทวงถาม หรือ การดาเนินคดีเพือ่ การรับชาระหนี ้ใดๆ ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง
(3) ค่าใช้ จ่าย (ถ้ ามี) ในการดาเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงหรื
้
อเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
(4) ค่าตอบแทนผู้ชาระบัญชี และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ในระหว่างการชาระบัญชีกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
(5) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก ตามที่จ่ายจริง
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ
ดังนี ้
(5.1) ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตามจานวนที่จ่ายจริง ทังนี
้ ้ ไม่เกินร้ อยละ 0.5350
ของจานวนเงินทุนจดทะเบียน
(5.2) ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตามจานวนทีจ่ ่ายจริง ทังนี
้ ้ ไม่เกินร้ อยละ
0.5350 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี
ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ดงั กล่าว บริษัทจัดการจะใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาให้ ตดั จ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายทันที หรือทยอยตัดจ่ายภายใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้ จ่ายนัน้ หรือกาหนดระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม
ในกรณีที่มีเหตุต้องเลิกกองทุนก่อนกาหนดระยะเวลาดังกล่าวและค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ นัน้ ยังตัดจ่ายจากกองทุนไม่ครบจานวน ค่าใช้ จ่ายในส่วนที่ยงั ตัด
จ่ายไม่หมดดังกล่าว จะถือเป็ นค่าใช้ จา่ ยดาเนินงานของบริษทั จัดการ
(6) ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารกองทุน จะเรียกเก็บในอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.5350 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่าหนี ้สิน
ทังหมด
้
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อ งกับการ
ปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ
(7) ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนตามที่จ่ายจริง ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ ตดั จ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายทันที หรือทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้ จ่ายนัน้ หรือกาหนดระยะเวลาที่ใช้
ในการตัดจ่ายที่เหมาะสม
หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้ างต้ น เป็ นอัตราทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
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2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในที่นี ้หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ
15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- ในช่วงการเสนอขายครัง้ แรก : ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก : ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศ ณ
สานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
ขายหน่วยลงทุนซ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้ นทางมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุน
ปลายทางจานวน 100 ล้ านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุนต้ นทาง
กาหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทางเพิ่มเติมอีก เป็ นต้ น
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุน
ทราบรายละเอียดล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนซ ้าซ้ อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้ นทางมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้ านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุน
ปลายทางจานวน 100 ล้ านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้ านบาท ในอัตราที่กองทุน
ต้ นทางกาหนดเท่านัน้ โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทางเพิ่มเติมอีก เป็ นต้ น
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า (Switching In) :มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ าในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
- ในช่วงการเสนอขายครัง้ แรก: ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- ภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก: ไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ
สับเปลี่ยนเข้ ากองทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึง่ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ด
ประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
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15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึง่ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ู
ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน (ถ้ า
มี)
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
รายละเอียดเพิ่มเติม :
นายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 50.00 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคาขอให้ ออกใบสาคัญหน่วยลงทุน
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น - ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 1.07 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(ก) ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริงซึง่ พิสจู น์ได้
ว่าเป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถอื หน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียน
หน่วยลงทุนกาหนดเป็ นการทัว่ ไปในการให้ บริการลักษณะดังกล่าว
(ข) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช่น การใช้ บริการบัตร ATM ให้ เป็ นไปตามอัตราและ
เงื่อนไขที่ทาง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยากาหนด
(ค) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ต้องชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่
ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง
(ง) ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการดาเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกาหนด เป็ นการทัว่ ไปในการให้ บริการลักษณะดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีธุ รกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ ว
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15.4. วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายทีเ่ กี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิก าร
กองทุน จะคานวณทุกวันโดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่าหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันที่คานวณ ในการคานวณและจะตัด
จ่ายจากกองทุนเป็ นรายเดือนภายในเวลา 7 วันทาการแรกของเดือนถัดไป
ค่าใช้ จ่าย ข้ อ 15.2.6. (1) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจานวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีตดั จ่ายครัง้ เดียวในวันที่เกิดค่าใช้ จ่ายนันๆ
้
ค่าใช้ จ่าย ข้ อ 15.2.6. (2) และ (3) จะตัดจ่ายจากกองทุนตามจานวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะทยอยตัดจ่ายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
ค่าใช้ จ่ายนัน้ หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทังนี
้ ้ การตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าว จะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชี
และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่าย :
15.5.1. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่าย
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ และได้ ดาเนินการดังกล่าวแล้ ว บริษัท
จัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบอย่างทัว่ ถึงด้ วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทีม่ ีการลดค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ทังนี
้ ้ การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าผู้ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลดังกล่าวอย่างทัว่ ถึง เช่น
เผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เป็ นต้ น
15.5.1.2 การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายให้ แตกต่างไปจากโครงการ ให้ ถอื ว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบการแก้ ไข
เพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ ดาเนินการตามข้ อ 15.5.1.1. ข้ างต้ นแล้ ว
15.5.2. การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่าย
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นตามที่ได้ ระบุไว้ ในโครงการ บริษัทจัดการต้ องคานึ งถึงความ
สมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าอย่างทัว่ ถึ งด้ วย
วิธีการที่เหมาะสม อันทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าผู้ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้ อยต้ องจัดให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ข องบริษัทจัดการ
ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
15.5.2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่าอัตราขันสู
้ งของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ ใน
โครงการ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่าย
เพิ่มขึ ้น
15.5.2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราขันสู
้ งของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ อย่างชัดเจน
ในโครงการแล้ วว่าบริษัทจัดการสามารถกระทาการดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ ในรอบระยะเวลาย้ อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดการประสงค์จะขึ ้น
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ งดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเกินกว่าอัตราร้ อยละ 5 ของอัตราขันสู
้ งดังกล่าว บริษทั จัดการจะต้ องได้ รับมติพิเศษ
ทังนี
้ ้ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้ นามาใช้ กบั กรณีที่บริษัทจัดการได้ รับมติพิเศษ

กองทุนเปิ ดกรุงศรีสมาร์ ทตราสารหนี ้

10/05/2022

Page 20

15.6. หมายเหตุ :
ไม่มี
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน
หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการในกรณีท่ ีมูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด และ
ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ การคานวณมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ หลักการ
โดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ การใช้ และการตรวจสอบ
ข้ อมูลเกี่ยวกับราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยตามช่องทางดังต่อไปนี ้
(1.1) บริษัทจัดการจะใช้ ข้อมูลดังกล่าว จากระบบ Bloomberg เป็ นหลัก
(1.2) กรณีที่ไม่สามารถใช้ ข้อมูลตาม (1.1) ได้ จะใช้ ข้อมูลจากระบบ Reuters
(1.3) กรณีที่ไม่สามารถใช้ ข้อมูลทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ ข้อมูลจากระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสูส่ าธารณชนและสามารถใช้ อ้างอิงได้ โดย
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในการใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ เพื่อคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุล
ต่างประเทศ โดยใช้ ราคาปิ ด (close) ทีป่ ระกาศบนหน้ าจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวันที่คานวณเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ ในกรณี
ที่ไม่สามารถใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศดังกล่าวได้ บริษัทจะใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศจากแหล่งข้ อมูลอื่นๆ ที่มี
การเผยแพร่ข้อมูลและสามารถใช้ อ้างอิงได้ ภายใต้ ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ และเป็ นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
หรือประกาศที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการดาเนินการข้ างต้ น จะต้ องมีความเห็นชอบร่วมกันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ด ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการ
(2.2) คานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่ วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน
ของสิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในการคานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยจะประกาศภายในวันทาการถัดไป
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(ข) วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ ซื ้อขายหน่วยลงทุ นทุกวัน
ทาการ จะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังนี ้เพิ่มเติมด้ วย
1. วันทาการก่อนวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน โดยจะประกาศภายในวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน
2. วันทาการสุดท้ ายของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายในวันทาการถัดไป ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกาหนดวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนแต่
ละครัง้ ห่างกันเกินกว่า 1 เดือน
3. วันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ โดยจะประกาศภายในวันทา
การถัดไป
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะประกาศภายในวันทาการถัดไป
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศข้ างต้ น ต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ ตวั เลขทศนิยมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 16.2 ข้ อย่อย 3. และต้ องได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(2) ดาเนินการด้ วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทราบข้ อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เข้ าถึงได้ ง่ายและทัว่ ถึง และภายในเวลาที่ผ้ ลู งทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
3. การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือจานวนหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล สาหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในการคานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตาแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะ
ตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามทีค่ านวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง และประกาศราคา
ขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่คานวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตาแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตามข้ อ 16.2 ข้ างต้ น เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ ได้ รับยกเว้ นเฉพาะในช่ วงระยะเวลา
ดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทาการ
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16.3. แหล่งข้ อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจัดให้ มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษทั จัดการอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นที่
เหมาะสมแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน เป็ นต้ น
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
เป็ นไปตามประกาศ
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จากัด
17.2. ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ :
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
17.7. การแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
กองทุนเปิ ดกรุงศรีสมาร์ ทตราสารหนี ้
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เดือน เมษายน
18.2. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 เมษายน 2560
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะระบุวนั ที่สิ ้นสุดรอบบัญชีและวันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรกทีแ่ น่นอน ไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนวันที่เริ่มเสนอขาย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีครัง้ แรกเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุน
รวม และขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการโดยระบุวนั ที่สิ ้นสุดรอบบัญชีและวันที่สิ น้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรกที่ชดั เจนใน
ภายหลังในโอกาสแรกทีท่ าได้ และถือว่าบริษัทจัดการได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
19. การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ :
เป็ นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่ วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2
และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้ อกาหนดอื่น ๆ :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่ สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเปลี่ยนให้ บริษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการ
กองทุนรวมแทนด้ วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุน
รวมกันมากกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ร้ ูหรือควรรู้ว่าไม่สามารถดารง
เงินกองทุนได้ ทังนี
้ ้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัด การ
กองทุนรวมรายใหม่จะคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
รายเดิมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนินการได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิก
กองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม และ
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
ข้ อกาหนดในโครงการขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่ ดังกล่าว หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจลง
นามในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี
้ ้ การลงนามในข้ อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่ง ตังโดย
้
ชอบ ให้ ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
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การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ
ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัท
จัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตั ิจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดกรุงศรีสมาร์ ทตราสารหนี ้

10/05/2022

Page 25

ส่ วนที่ 2 ข้ อผูกพัน
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จากัด
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
1. สิทธิของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีสิทธิดงั นี ้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตามและไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือ
ซักซ้ อมความเข้ าใจ ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต (กฎหมาย ก.ล.ต.)
1.1. ได้ รับค่าตอบแทนในการจัดการโครงการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายหรือเงินตอบแทนอื่นใดตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
1.2. มอบหมายการจัดการในส่วนที่เกีย่ วกับการลงทุน การปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุน (back office) และงานอื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. อนุญาตให้
บริษัทจัดการมอบหมายให้ บคุ คลอื่นกระทาการแทนได้
1.3. แต่งตังบุ
้ คคลใดๆ เพื่อมาปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ แก่กองทุน เช่น ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ติดต่อกับ ผู้ลงทุน ทีป่ รึกษาการลงทุน ที่
ปรึกษากองทุน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้ บริการด้ านข้ อมูล ข่าวสาร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร
1.4. รับชาระหนี ้เพื่อกองทุนด้ วยทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนี ้ด้ วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้ ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
1.5. ชาระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
1.6. จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสัง่ ซื ้อ-ขายคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกาหนดการชาระคืนค่าขายหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้
ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
1.7. กระทานิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึง่ บริษัทจัดการมีอานาจกระทาได้ ภายในขอบเขตที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
1.8. สิทธิที่จะละเว้ นไม่ปฏิบตั ิตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการและ/หรือผู้จดั การกองทุนมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ ว่ามติดงั กล่าวไม่เป็ นไป
ตาม ขัด หรือฝ่ าฝื นกฎหมาย ก.ล.ต.
1.9. ปฏิบตั ิการอื่น ๆ เพื่อให้ บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการ
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2. หน้ าที่และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ
บริษัทจัดการมีหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี ้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตามและไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
2.1. การจัดตังเปลี
้ ่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และการเลิกกองทุน
2.1.1. ยื่นคาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่ เป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
2.1.2. ดาเนินการขอเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
2.1.3. แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว ยกเว้ นการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียน/การเพิ่มเงินทุนโครงการและการแก้ ไขเพิ่มเติมจานวน
และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้วทังหมดของกองทุ
้
นให้ แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้ แก้ ไข
เพิ่มเติมนัน้
2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวข้ อ "วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีจดั การ"
2.1.5. ดาเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม"
2.1.6. จัดให้ มีการชาระบัญชีตามหัวข้ อ "การชาระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
2.2. การบริหารกองทุน
2.2.1. จัดการลงทุนโดยใช้ ความสามารถเพื่อพิทกั ษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเต็มที่ โดยคานึงและรั กษาผลประโยชน์สงู สุดให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน และตังอยู
้ ่บนหลักแห่งความซื่อสัตย์สจุ ริตและความรอบคอบระมัดระวัง
2.2.2. จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันที่ทาไว้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
2.2.3. แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจัดการ และนาทรัพย์สินของกองทุนไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
2.2.4. จัดให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ที่ได้ จากการนาทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
2.2.5. สัง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนชาระและรับชาระราคาค่าหลักทรัพย์
2.2.6. จัดให้ มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาหนด
ไว้ ในหัวข้ อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
2.2.7. เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพื่อรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
2.2.8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดาเนินการฟ้องร้ อง บังคับคดี หรือกระทาการอื่นใดอันเกี่ ยวเนื่องกับกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของกองทุน
รวม
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2.2.9. พิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ ในหัวข้ อ "นโยบายการจ่ายเงินปั นผล" และ "กาหนดเวลา
และวิธีการจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน" (ถ้ ามี)
2.2.10. ขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการดาเนินการเกี่ยวกับการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
2.2.11. จัดให้ มีการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนอย่างสม่าเสมอและเปิ ดเผยผลการดาเนินงานตลอดจนข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวกับความเป็ นไปของ
กองทุนนันในแต่
้
ละช่วงเวลา
2.3. การจัดทาบัญชี การรายงาน และการเปิ ดเผยข้ อมูล
2.3.1. จัดทางบการเงินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีว่าด้ วยการบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินธุรกิจเฉพาะด้ านการลงทุน
ตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2.3.2. จัดทารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปี บญ
ั ชี และรายงานทุกรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม และจัดส่งรายงานดังกล่าว
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที่ประกาศสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กาหนด
2.3.3. จัดทารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรายวันและส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทาการนัน้
2.3.4. จัดทารายงานการซื ้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรายวันและส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทาการนัน้
2.3.5. คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
2.3.6. จัดทารายงานโดยระบุชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ซึง่ มิได้ เกิดจากการลงทุนหรือได้ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมาเพิ่มเติม พร้ อมทังวั
้ นที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมี
มูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด พร้ อมทัง้ จัดทาสาเนาไว้ ที่บริษทั จัดการเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้
2.3.7. จัดทาหนังสือชี ้ชวนใหม่ให้ เป็ นปั จจุบนั ทุกรอบปี บญ
ั ชี ทังนี
้ ้ ให้ สอดคล้องกับประกาศที่เกี่ยวข้ อง
2.3.8. ประกาศข้ อมูล รายงาน รายละเอียด การดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
2.4. การขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน
2.4.1. จัดให้ มีเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อขายหน่วยลงทุน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด รวมทังจั
้ ดให้ มีการแจกจ่ ายข้ อมูลที่
เป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ลู งทุนอย่างเพียงพอ และจัดเตรียมข้ อมูลที่เป็ นรายละเอียดของโครงการไว้ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุน
ตรวจดูหรือร้ องขอได้
2.4.2. ดาเนินการในการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
2.4.3. ขาย รับซื ้อคืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุในโครงการ
2.4.4. จัดให้ มีและเก็บรักษาไว้ ซงึ่ ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีทบี่ ริษัทจัดการมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นเป็ นนายทะเบียน จะเก็บรักษาทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทุน ณ ที่ทาการของนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
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2.4.5. เปิ ดบัญชีกองทุนและจัดให้ มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
2.4.6. ขอความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดาเนินการตามข้ อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน" หรือขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่จะดาเนินการเกีย่ วกับการชาระค่ารับซื ้อคืนด้ วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
2.4.7. ดาเนินการเพิ่มหรื อยกเลิกจานวนหน่วยลงทุนจากการขาย สับเปลี่ยนเข้ ากองทุน รับซื ้อคืน หรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน ภายในวันทาการ
ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
แล้ วแต่กรณี
2.5. การแต่งตังบุ
้ คคลอื่น
2.5.1. จัดให้ มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สอบบัญชี ผู้ชาระบัญชีของกองทุน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
2.5.2. แจ้ งให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนทราบถึงข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในโครงการและข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดการ (ถ้ ามี) ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่ าฝื นข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในโครงการและข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ บริษทั จัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
นันโดยไม่
้
ชกั ช้ า
2.5.3. แจ้ งหรื อขอความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการแต่งตังหรื
้ อเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดการกองทุนรวม
2.6. การดาเนินการอื่นๆ
ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ เป็ นไปตามโครงการและข้ อกาหนดของกฎหมาย ก.ล.ต.
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามข้ อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกาหนดในข้ อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือ
แย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่ ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คาสัง่ นัน้ ให้ ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามข้ อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ ว
เงือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสัง่ ของสานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้ องดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ บริษทั จัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้ าทาหน้ าที่ต่อไปได้ ซึง่ รวมถึงการส่งมอบ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2128-2316
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ได้ รับค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดไว้ ในข้ อ "ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์" ของโครงการจัดการ และในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
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(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญา ทังนี
้ ้โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินต่างๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับจากการจัดตังและด
้
าเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื ้อ
หน่วยลงทุน เงินปั นผลและดอกเบี ้ยจากหลักทรัพย์ เงินได้ จากการจาหน่ายหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนาเข้ าไว้ ในบัญชี เงิน
ฝาก และหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน
(2) จัดให้ มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จาหน่าย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ตา่ งๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชาระหรือชาระราคาค่า
หลักทรัพย์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
(3) จ่ายหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุนเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการโดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ าตามสมควร
(4) แจ้ งและรายงานให้ บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ การรับเงินปั นผลและหรือดอกเบี ้ย การจองซื อ้
หลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ได้ รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์และหรือศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์
(5) แจ้ งและรายงานให้ บริษัทจัดการทราบเป็ นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอนหรือกาลังอยู่ในระหว่างทาการปิ ดโอนในชื่อของ
กองทุนเพื่อประโยชน์ในการเข้ าประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ รับเงินปั นผลและหรือดอกเบี ้ย และอื่นๆ
(6) จัดทารายงานและบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้ แก่บริษทั จัดการ
ก) รายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงผลในการดาเนินการตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจาหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล
ดอกเบี ้ย และอื่นๆ
ข) จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
ค) จัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
ง) จัดทารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
(7) รับรองความถูกต้ องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืน ราคาขายหน่วยลงทุน และการคานวณ
หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และจานวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดการได้ คานวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นว่าถูกต้ องแล้ว
(8) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการกาหนดวิธีคานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน ตามราคาที่เป็ นธรรม ในกรณีที่วิธีการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินตามปกติทาให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคานวณมูลค่า หรือกรณีที่เป็ นทรัพย์สนิ อื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(9) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษทั จัดการในการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามคาสัง่ ซื ้อ หรือ
คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืน แล้ วแต่กรณีตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการ และดาเนินการแจ้ งการเลื่ อน
กาหนดชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและจัดทารายงานแสดงเหตุผลในเรื่องกาหนดชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ตามที่ได้ รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
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(10) ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็ นผู้จดั หาในการจัดทารายงานทุกรอบปี
บัญชีและทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทินและส่งให้ บริษัทจัดการ ภายใน 60 วันนับแต่วนั สิ ้นปี บญ
ั ชีนนหรื
ั ้ อภายใน 30 วันนับ
แต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว แล้วแต่กรณี
(11) ดูแลให้ บริษทั จัดการปฏิบตั ิการให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการ ภายใต้ มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวโดยเคร่งครัด หากบริษัท
จัดการมิได้ ปฏิบตั ติ ามให้ แจ้ งบริษทั จัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุน
หรือไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามมาตรา 125 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะทารายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(12) ดาเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนหรือฟ้องร้ องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทังนี
้ ้
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้ หรือเมื่อได้ รับคาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้ จ่ายในการฟ้องร้ องบังคับคดีเพื่ อประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้ เรียกร้ องจากทรัพย์สินของกองทุน
(13) ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้ โดยเคร่งครัด
(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการแล้ ว หน้ าที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชาระบัญชีได้ จดทะเบียนเลิ กกองทุนกับ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชาระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ าที่ต่างๆ ดังนี ้
ก) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
ข) ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ชู าระบัญชีปฏิบตั ิตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผ้ ชู าระบัญชี
กระทาการหรืองดเว้ นกระทาการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรายงานให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้ า
(15) ให้ ความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ซึง่ เป็ นค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ อื่นใดที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินการเพื่อผลประโยชน์ของ
โครงการจัดการ
(16) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ าที่ดแู ลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้ าที่ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีต่ ่อไปได้ ซึง่ การดาเนินการ
ดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้ องและครบถ้ วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้ นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือ หน่วย
ลงทุนอาจใช้ สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้ องบังคับคดี
กับผู้ดแู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทานันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนิ นการใน
ลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดง
การคัดค้ าน
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ในกรณีที่การดาเนินการใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนินการขอมติ ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มีอานาจ
ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ภายใต้ เงื่อนไขสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะกระทาได้ ต่อเมื่อ
ได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ าย
หนึ่งทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้ อันเป็ นสาระสาคัญของสัญญานี ้
คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการหรือมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายอื่นใดและบริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
ายไม่
สามารถตกลงที่จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้ สอดคล้ องกับประกาศคาสัง่ ระเบียบและข้ อบังคับดังกล่าว ทังนี
้ ้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี
ผลเป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะ รับหน้ าที่ดงั กล่าว ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริษัทจัดการทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้วทังหมด
้
ของกองทุน เรียกร้ องให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นาข้ อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการกองทุนหรือข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนไปเปิ ดเผยหรือใช้ ในทางที่ก่อหรือ
อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์ ทังนี
้ ้การบอกเลิกสัญญาจะต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้ อใดตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” บริษัทจัดการจะดาเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษทั จัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏ
จากการตรวจสอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาที่กาหนดแล้ วให้
บริษัทจัดการแจ้ งการแก้ ไขดังกล่าวให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ แก้ ไขเสร็จสิ ้นหากผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้
แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเวลากาหนด บริษัทจัดการจะดาเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน
15 วันนับแต่วนั ครบกาหนดเวลาให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว บริษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่ น
แทนผู้ดแู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ าข้ อยกเว้ นให้ กระทาได้ หากเป็ น
กรณีที่มีนยั สาคัญและไม่สามารถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดูแลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2128-2316
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และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือ ศูน ย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็ นต้ น และ/หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้ องที่บริษัทจัดการ
และ/หรือผู้ดแู ลผลประโยชน์แต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
สามารถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงศรี จากัด
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
5. ผู้จัดจาหน่ าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ชื่อ :
ที่อยู่ : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูล
กองทุนรวม
หมายเหตุ:
บริษัทจัดการอาจแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนเพิม่ เติมหรือยกเลิกการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนในภายหลัง โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีของการ
แต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คลที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ให้ ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนที่ได้ รับการแต่งตังจะต้
้ องปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่
ก่อนแล้ ว
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผู้สนับสนุน
(1) ได้ รับค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ ามี) ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการ
(2) บอกเลิกการเป็ นผู้สนับสนุนตามข้ อกาหนด และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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2. หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุน
(1) จัดส่งหนังสือชี ้ชวนของกองทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนและคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เอกสารต่างๆ ในการส่งเสริมการขาย
(2) รับคาสัง่ ซื ้อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชาระค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและชาระค่าขายคื นหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจาตัว (ถ้ ามี) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นคาขอใช้ บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ
(4) คืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ
(5) ยืนยันการซื ้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(6) ทาการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าทีด่ งั กล่าวข้ างต้ น
7. ผู้ดูแลสภาพคล่ อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ ได้ เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่ อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
9. ที่ปรึกษา :
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
9.2.ที่ปรึกษากองทุน :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
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10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ "นโยบายการจ่ายเงินปั นผล"
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ อย่างเสรี อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุน
ให้ แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) การโอนหน่วยลงทุนให้ บิดา มารดา บุตร และคูส่ มรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) การโอนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ศาล หรือ โดยผลของกฎหมาย
(3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมตั ิให้ โอนได้
วิธีการโอนหน่วยลงทุน
(1) ผู้โอนจะต้ องมายื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่สานักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสานักงานผู้สนับสนุนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณี
ที่ผ้ รู ับโอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้ องดาเนินการตามขันตอน
้
ในหัวข้ อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี” ก่ อนแล้ วผู้
โอนจึงทาการโอนหน่วยลงทุนให้ ผ้ รู ับโอนได้
(2) ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
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(3) หลังจากที่ได้ รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกากับ
ภาษีพร้ อมสาเนาคาขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐาน
(4) ในกรณีที่ผ้ โู อนมีใบสาคัญหน่วยลงทุนและต้ องการโอนหน่วยลงทุน จะต้ องนาส่งใบสาคัญหน่วยลงทุนคืนให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อ
ทาการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบสาคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หากผู้รับโอนต้ องการได้ ใบสาคัญหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นเรื่องการขอให้ ออก
ใบสาคัญหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ"
นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดาเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 7 วันทา
การ นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคาขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดาเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้ อยแล้ว
13.4. ข้ อจากัดการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา
(US Citizen) หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ ไขวิธีจดั การ :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ บริษัทจัดการทาการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือแก้ ไขวิธีการจัดการได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัด การจะกระทา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีการจัดการ”
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ น
เจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่าว
13.6. สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชี ตามหลักเกณฑ์ และวิ ธีการที่ระบุ
ไว้ ในหัวข้ อ “การชาระบัญชีกองทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ เมื่อผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังสิ
้ ้นของโครงการ
จัดการและ เมื่อได้ รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ ว
(2) การจัดการกองทุนอยู่ภายใต้ การดูแลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ ซึง่ เป็ นสถาบันการเงินที่มนั่ คงมีชื่อเสียงและความรู้ความสามารถ อันจะเป็ นการ
ควบคุมให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ติ ามรายละเอียดโครงการจัดการที่ได้ รับอนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่จาเป็ นต้ องติดตามด้ วยตนเองตลอดเวลา
(3) การร่วมลงทุนในกองทุนนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้ บริษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นตัวแทนของตนในการจัดการ และดูแล
ทรัพย์สินทังปวงของกองทุ
้
นดังนัน้ จึงไม่จาเป็ นต้ องมีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการใดๆ เว้ นแต่บริษัทจัดการผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรือตามมติ
เสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ คิดตามจานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้วทังหมดของโครงการ
้
จัดการ
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13.8. อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความประสงค์ในการซื ้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันซึง่ ลงนามโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้ รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้ วย
14. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ไม่มี
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
14.2.1. โครงการจัดการจะใช้ ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิ ดบัญชี
กองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึง่ ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านันเป็
้ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะ
ถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในใบคาขอเปิ ดบัญชี
กองทุน
14.2.2. การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)
ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะรับเป็ นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีการจองซื ้อ ซื ้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นการยืนยันจานวนหน่วยลงทุน และ/
หรือ จานวนเงินที่ได้ รับให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ กรณีที่เป็ นการจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน
จะดาเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก และกรณีการซื ้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการปิ ดการเสนอขายครัง้ แรกบริษัทจัดการโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะดาเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่จดั สรรหน่วย
ลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัท
จัดการ หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้ ซึง่ จะนาส่งภายใน 2 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจาก
วันที่จดั สรรหน่วยลงทุน โดยถือว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้ รับทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงั กล่าว สามารถใช้ แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุนตามปกติได้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็ น
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ในภายหลัง โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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(2) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะรับเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนได้ รับคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุน รวมทังเอกสารหลั
้
กฐานในการขอเปิ ดบัญชี และ/หรือคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และผู้สงั่ ซื ้อได้ ชาระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ว
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ปรากฏชื่อ
ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้ องเป็ นผู้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้ วยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงลายมือชื่อใน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกันนัน้
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่ อบริษัท
จัดการได้ รับชาระเงินค่าจองซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องครบถ้ วน และผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้ อยแล้ ว
และให้ ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนออกให้ ในนามบริษัทจัดการแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อเป็ นการออกแทนการออก
หน่วยลงทุนของกองทุนและให้ ใช้ เป็ นหลักฐานในการซื ้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ าที่ที่จะต้ องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนบันทึกรายการซื ้อขายหน่วยลงทุ นให้ เป็ น
ปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทาการถัดจากวันที่
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยรายการที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุ นจะ
ถือว่าถูกต้ องเมื่อรายการดังกล่าวตรงกันกับข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็ น หนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในภายหลัง โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
14.2.3. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding)
ซึง่ ได้ รับการปรับปรุงรายการให้ เป็ นปั จจุบนั ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่มีการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะนาส่งโดยทางไปรษณีย์หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่ไม่มีการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
ซึง่ ได้ รับการปรับปรุงรายการให้ เป็ นปั จจุบนั แทนรายงานการถือหน่วยลงทุนได้
หากปรากฏข้ อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องทาการทักท้ วงข้ อผิดพลาดภายใน
7 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือรับรองสิทธิ หรือรายงานการถือหน่วยลงทุน มิฉะนัน้ บริษัทจัดการจะถือว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ อง
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัท
จัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจาเป็ นต้ องใช้ ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้ องจัดทาใบหน่วยลงทุนมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
ไม่มี
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16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์ สินอื่นให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
การดาเนินการในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารหนี ้หรือลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชาระหนี ้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่
สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาทีส่ มเหตุสมผล
ส่ วนที่ 1 การดาเนินการเมื่อมีการผิดนัดชาระหนี ้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี ้หรือลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ หรือ
เมื่อปรากฏข้ อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนันประสบปั
้
ญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่
สมเหตุสมผล
การดาเนินการ
ของบริษัทจัดการ

1. การกาหนดให้ เป็ น
ผู้มีสิทธิได้ รับเงินได้ สทุ ธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการรับ
ชาระหนี ้

2. การแจ้ งต่อสานักงาน

3. การจัดให้ มีข้อมูล

กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้ บันทึกมูลค่ า
ตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้ องเป็ น 0

กรณีท่มี ีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารหนีห้ รื อลูกหนี ้
ตามสิทธิเรียกร้ องจะไม่ สามารถชาระหนีไ้ ด้ (1) หรือ
เมื่อปรากฏข้ อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสาคัญต่ อ NAV ของ
กองทุนนัน้ ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ อง หรือไม่
สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (2)
1.1 กาหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ใน
1.2 อาจกาหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรายทีม่ ีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตรา ทะเบียน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี ้หรือ
สารหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ น 0 เว้ นแต่บริษัท
ลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ ก็ได้
จัดการดาเนินการตาม 1.2 ก่อนแล้ ว
หรือเมื่อปรากฏข้ อเท็จจริ งที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าตราสารที่ลงทุนนันประสบปั
้
ญหาขาดสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
ข้ อมูล: ประเภท จานวน ชื่อผู้ออกตราสารหนี ้หรือลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ อง เงินสารอง (ถ้ ามี) และวันทีบ่ ริษัท
จัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ น 0 หรือวันที่บริษัทจัดการทราบถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออก
ตราสารหนี ้หรือลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ องจะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ แล้ วแต่กรณี
ระยะเวลา: ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ น 0
จัดให้ มีข้อมูลตาม 2. ไว้ ที่สานักงานใหญ่
สานักงานสาขาของบริษัทจัดการและสถานที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อ
คืนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยของกองทุน ภายใน
วันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการแจ้ ง
สานักงานเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 30 วันด้ วย

หมายเหตุ:
(1) บริษัทจัดการไม่ต้องนาตราสารหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องนันมารวมค
้
านวณ NAV ของกองทุน
(2) บริษัทจัดการไม่ต้องนาตราสารนันมารวมค
้
านวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าตราสาร
ที่กองทุนลงทุนโดยมีนยั สาคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และการ
จาหน่ายจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทังนี
้ ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้ มีการกาหนดผู้มีสิทธิได้ รับเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ตาม 1. บริษัทจัดการจะรับชาระหนี ้ด้ วย
ทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้ เมื่อดาเนินการดังนี ้
(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นไว้ ในข้ อผูกพัน
(2) ต้ องได้ รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยก่อนการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทีม่ ิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดยดาเนินการดังนี ้
กองทุนเปิ ดกรุงศรีสมาร์ ทตราสารหนี ้
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(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนจะได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้ จ่าย เช่ น
ค่าใช้ จ่ายในการได้ มาซึง่ ทรัพย์สิน ค่าใช้ จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้ จ่ายในการจาหน่ายทรัพย์สิน เป็ นต้ น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี ้
(2.3) จัดให้ มีหรือจัดทาเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึง่ แสดงให้ เห็นได้ ว่ามีการผิดนัดชาระหนี ้เกิดขึ ้น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ทบี่ ริษัทจัดการจัดทา ซึง่ แสดงถึงพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี ้หรือลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ อง
จะไม่สามารถชาระหนี ้ได้ หรือข้ อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าตราสารทีล่ งทุนนันขาดสภาพคล่
้
อง หรือไม่สามารถจาหน่ายได้ ด้วย
ราคาที่สมเหตุสมผล
ส่ วนที่ 2 การดาเนินการเมื่อบริษัทจัดการได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
การดาเนินการ
1. แจ้ งข้ อมูลต่อสานักงานภายใน 15 วันทาการนับ
แต่วนั ที่ได้ รับทรัพย์สินมา

2. เปิ ดเผยข้ อมูลภายในวันทาการถัดจากวันทีบ่ ริษัท
จัดการได้ แจ้ งสานักงานตาม 1. เป็ นระยะเวลามากกว่า
หรือเท่ากับ 30 วัน

3. กาหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุนได้ รับมาจากการ
รับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
4. คานวณ NAV ของกองทุนที่มีการรับชาระหนี ้ด้ วย
ทรัพย์สินอื่น

5. ดาเนินการกับทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้
ด้ วยทรัพย์สินอื่น

กองทุนเปิ ดกรุงศรีสมาร์ ทตราสารหนี ้

รายละเอียด
ข้ อมูลดังนี ้
ประเภท จานวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี ้หรือลูกหนี ้ตามสิทธิเรียกร้ อง วันที่บริษัท
จัดการได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น พร้ อมทังรายละเอี
้
ยด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้ รับโดยมีสาระสาคัญอย่างน้ อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่า
ทรัพย์สิน ค่าใช้ จ่ายในการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
2.1 จัดให้ มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ ที่สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริษัท
จัดการตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนทีใ่ ช้ ในการ
ซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน
2.2 กรณีเป็ นกองทุนปิ ด นอกจากการดาเนินการตาม 2.1 แล้ ว ให้ บริษัทจัดการระบุไว้
ในการประกาศ NAV และมูลค่าหน่วยในครัง้ ถัดจากวันที่ได้ รับทรัพย์สินนันมาว่
้ า
กองทุนได้ รับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นซึง่ ผู้ลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดได้ ที่
สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของบริษัทจัดการ โดยให้ ระบุไว้ ในการประกาศ
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ครัง้ ติดต่อกัน
เพื่อใช้ ในการคานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ มาคมกาหนด
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
4.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ ดาเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดการต้ องไม่นา
ทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่
ได้ จากการรับชาระหนี ้ มารวมคานวณ NAV ของกองทุน
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจัดการต้ องนาทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้
ด้ วยทรัพย์สินอื่น มารวมคานวณ NAV ของกองทุน
5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ ดาเนินการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้ บริษัทจัดการจาหน่าย
ทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็ นสาคัญ (เว้ นแต่ในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยที่มีสิทธิ
ในเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ตกลงรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สิน
ดังกล่าวแทนเงิน ทังนี
้ ้ ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สมาคมกาหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน)
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5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให้ บริษัทจัดการดาเนินการกับทรัพย์สินที่ได้ จากการ
รับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
5.2.1 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนันสามารถลงทุ
้
นได้ บริษทั จัดการอาจมีไว้
ซึง่ ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนันไม่
้ สามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการ ต้ อง
จาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้ โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยเป็ นสาคัญ
5.3 ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษทั จัดการ
อาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้

6. คืนเงินแก่ผ้ ถู ือหน่วยภายใน 45 วัน
นับแต่วนั ที่มีเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับ
ชาระหนี ้

5.4 ในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ให้ บริษัทจัดการจ่ายจากทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้ นแต่กรณีกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี ้หรือสิทธิ
เรียกร้ องเป็ น 0 ให้ บริษัทจัดการจ่ายจากเงินสารอง รายได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้ จาก
การบริหารทรัพย์สินนัน้
6.1 ให้ บริษัทจัดการเฉลี่ยเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วย
ทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครัง้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยตาม 1. ของส่วนที่ 1 แล้ วแต่กรณี ภายใน
45 วันนับแต่วนั ที่มีเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้
6.2 ให้ แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานภายใน 15 วันทาการ
นับแต่วนั ที่บริษทั จัดการได้ เฉลี่ยเงินคืน
6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่าเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการ
รับชาระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยบริษัทจัดการ
อาจนาเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาส
แรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้ จ่ายก็ได้
หากได้ มีการจาหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้ วน
แล้ ว และปรากฏว่าเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการรับชาระหนี ้นันไม่
้ ค้ มุ กับ
ภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินอื่นที่
ได้ จากการรับชาระหนี ้ดังกล่าวมารวมคานวณเป็ น NAV ของกองทุนก็ได้ ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดการจะดาเนินการดังกล่าวได้ ต่อเมื่อได้ ระบุรายละเอียดไว้ ในข้ อผูกพันแล้ ว
6.4 สาหรับกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ น
0 หากต่อมาปรากฏว่าบริษัทจัดการได้ รับชาระหนี ้ตามตราสารหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ อง
ดังกล่าวเป็ นเงิน ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตาม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีป่ รากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้ าที่จดั ให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
กองทุนเปิ ดกรุงศรีสมาร์ ทตราสารหนี ้
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ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทังการให้
้
สิทธิหรือการจากัดสิทธิใด ๆ แก่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทาตามข้ อกาหนดในข้ อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าบริษัทจัดการ
กองทุนรวมได้ ดาเนินการตามอานาจหน้ าที่แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้
ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่ว ยลงทุนจะทาให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กาหนด ในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จดั ตังขึ
้ ้น
ก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการใช้ สิทธิออกเสียง (ถ้ ามี) :
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริษัทจัดการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว
19. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
การดาเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมได้ ดาเนินการ
ไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็
้
นชอบให้ ดาเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดาเนินการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย ให้ ถือว่ามตินนเสี
ั ้ ยไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถื อหน่วยลงทุน
(มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้ นแต่กรณีที่กองทุน
รวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่
กาหนดไว้ ในข้ อผูกพัน หรือที่กาหนดไว้ ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กาหนดในประกาศนี ้แล้ ว ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้ องได้ รั บมติเสียง
ข้ างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรือมติพิเศษของจานวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต้ องได้ รับมติเสียงข้ างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน :
การแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่เป็ นไปตามและไม่ขดั หรือ แย้ งกับ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ ถือว่าข้ อผูกพัน
ส่วนที่แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
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การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถอื หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เรื่องที่กระทบ
ต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ให้ รวมถึง
(ก) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้ อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน.
19/2554
(ค) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้ อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้ อกาหนด
เกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้ รับมติของผู้ ถือหน่วย
ลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสาระสาคัญสอดคล้ องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยได้ รับมติโดยเสียงข้ างมากหรือมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน แล้ วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันนันเหมาะสม
้
มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วย
ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้ องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังประทั
้
บตราบริษั ท
(ถ้ ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถ
ตรวจดูได้ รวมทังจั
้ ดส่งสรุปการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและความจาเป็ นให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพร้ อมกับการส่งรายงานประจาปี ของ
กองทุนรวม
21. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการตกลงให้ มีการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฎิบตั ิไม่เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม
นี ้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความ
เสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาข้ อพิพาทเข้ าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเมื่อปรากฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนมีจานวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือมีมลู ค่าหน่วยลงทุนเป็ นดังนี ้
(1) จานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนทีข่ ายได้ แล้วทังหมดโดยค
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้ อยกว่า 50 ล้ านบาทในวันทาการใด และ
บริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
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22.1.2. เมื่อสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. สัง่ ให้ บริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที่บริษัทจัดการ กระทาการหรืองดเว้ นกระทาการจนก่อให้ เกิด
ความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
22.1.3. เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ เเล้วทังหมดของ
้
โครงการจัดการให้ เลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
22.1.4. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป หากปรากฏว่า
(1) มีการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการที่ขดั หรือแย้ งกับกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิหรือดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนและการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
22.1.5 มีการขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(2) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
การขายคืนหน่วยลงทุนในลักษณะตามข้ างต้ น จะไม่นามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคณ
ุ ภาพและ
มีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้ รับผลกระทบจากการขายคืนนัน้
22.1.6 บริษัทจัดการจะดาเนินการเลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในข้ อ 22.2 เมื่อปรากฏข้ อเท็จจริ งที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 22.1.5 และการเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
22.2. การดาเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดาเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี ้
22.2.1 ยุติการรับคาสัง่ ซื ้อและคาสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน
22.2.2 แจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี ้
(ก) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้ งเป็ นหนังสือถึงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้ งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดั ไว้ บนเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
22.2.3 จาหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่าว ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถ
กระทาได้ เพื่อชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
22.2.4 ชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ ตามข้ อ 22.2.3 ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ
ให้ เลิกกองทุน และเมื่อได้ ดาเนินการชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนรวมนัน้
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23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีการชาระบัญชีโดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชาระบัญชีทสี่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการรวบรวม
ทรัพย์สิน จัดทาบัญชี จาหน่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ชาระหนี ้สิน และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม รวมทังท
้ าการอย่างอื่นตามที่จาเป็ นเพื่อ
ชาระบัญชีกองทุนรวมให้ เสร็จสิ ้น ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
สาหรับค่าใช้ จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชาระบัญชีจะดาเนินการเฉลี่ย
คืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตามสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ผู้ชาระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ชาระบัญชีจะโอน
ทรัพย์สินคงค้ างใดๆ ที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ วให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการกาหนดให้ ที่ทาการของบริษัทจัดการเป็ นสถานที่ชาระเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ไม่มารับเงินหรือเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดการไม่สามารถส่งมอบเงินให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุนรายนันได้
้ หรือในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่าง
อื่น บริษัทจัดการจะอ้ างอิงที่อยู่ของบริ ษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนา เพื่อบริษัทจัดการจะได้ นาทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สานักงานวางทรัพย์ และ
ดาเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนตามขันตอนให้
้
เสร็จสิ ้นได้
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมตั ิจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ายข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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หนังสือชีช้ วนส่ วนรั บรองความถูกต้ องครบถ้ วน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวน
ฉบับนี ้ด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมแล้ ว และบริ ษัทจัดการ
ขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด และไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสําคัญ

ผู้มีอํานาจลงนาม…………………………………
(นางสาวสุดาภรณ์ งามวิไลกร)
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีสมาร์ ทตราสารหนี้ -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

