
กองทุนเปดกรุงศรีตราสารหนี้ตางประเทศ 6M80-หามขายผูลงทุนรายยอย (AI)
รายละเอียดโครงการจัดการ
1. ขอมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดกรุงศรีตราสารหนี้ตางประเทศ 6M80-หามขายผูลงทุนรายยอย (AI)
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Foreign Fixed Income 6M80 Fund-Not for Retail Investors (AI)
ชื่อยอโครงการ : KFFAI6M80
ประเภทโครงการ : กองทุนเปด
ประเภทการขาย : ครั้งเดียว
การกําหนดอายุโครงการ : 0 ป 6 เดือน 0  วัน
เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไมตํ่ากวา 5 เดือน  ไมเกินกวา 7 เดือน 
รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

1. อายุโครงการประมาณ 6 เดือน โดยไมตํ่ากวา 5 เดือน และไมเกินกวา 7 เดือน นับถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการโดยวิธีใดๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนทราบวันที่สิ้นสุดอายุโครงการภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันจดทะเบียนฯ 
ดังกลาว และในกรณีที่เปนวันหยุดใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป 

2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนที่นําเงินลงทุนไปลงทุนในตางประเทศ เชน การเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องของกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนในประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสํารองเงินทุนในประเทศ 
ซึ่งอาจมีผลกระทบทําใหกองทุนไมสามารถแปลงคาเงินลงทุนกลับมาเปนสกุลเงินบาทไดในวันที่กองทุนครบอายุโครงการ จึงทําใหกองทุน
อาจมีอายุโครงการมากกวา 6 เดือน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณานําเงินลงทุนรวมทั้งผลประโยชนที่ไดรับจากเงินลงทุนของ
กองทุนดังกลาวไปลงทุนตอในทรัพยสินตางๆ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ไมขัดกับประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดกับผูลงทุนของกองทุนดังกลาว โดยบริษัทจัดการจะทําหนังสือแจงใหกับผูถือหนวยลงทุนทราบ อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการจะนําเงิน
ลงทุนพรอมทั้งผลประโยชนทั้งหมดกลับคืนใหกับผูถือหนวยลงทุนโดยเร็วที่สุดในโอกาสแรกที่บริษัทจัดการสามารถกระทําได 

3. บริษัทจัดการอาจขยายระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกออกไป โดยอยูในกรอบระยะเวลาที่บริษัทจัดการสามารถดําเนินการจด
ทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันทําการสุดทายของรอบการเสนอขาย
หนวยลงทุนที่กําหนดไวแตแรก และจะประกาศการขยายระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกใหผูลงทุนทราบทางเว็บไซตของบริษัท
จัดการโดยพลัน ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนที่อยูระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
บริษัทจัดการ หากเกิดกรณีดังตอไปนี้ 
4.1 กรณีที่กองทุนระดมทุนในชวงการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไดจํานวนนอยกวา 50 ลานบาท 
4.2 ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกแลว ปรากฏวาไมมีตราสารที่สามารถลงทุนไดอยางเหมาะสมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผู
ถือหนวยลงทุน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหนวยลงทุนดังกลาวภายใน 7 วันนับตั้งแตวันถัด
จากวันที่ยุติการขายหนวยลงทุนนั้น และใหการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดย
บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุนใหแกผูซื้อหนวยลงทุน
ตามสัดสวนของเงินคาซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันนับแตวันที่การอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง และหากบริษัทจัดการไมสามารถคืน
เงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่า
กวารอยละ 7.50 ตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจนครบถวน

ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผูมีเงินลงทุนสูง
ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
วัตถุประสงคของโครงการ :

เพื่อสงเสริมการลงทุนในตลาดเงิน และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ จะระดมเงินทุนจากผูมีเงินลงทุนสูงไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่
กําหนดไวในโครงการจัดการ

2. ประเภทกองทุน



ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไมกําหนด
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :
- กองทุน buy & hold
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับตางประเทศ : กองทุนรวมที่เนนลงทุนแบบมีความเสี่ยงตางประเทศ
นโยบายลดหรือปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่มีอยู : มี
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และเงินฝากหรือตราสารเทียบเทาเงินฝาก และ/หรือศุกูก รวมกันไมนอยกวารอยละ 80 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งจะเนนลงทุนในตราสารที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือคํ้าประกันการจายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 
(Investment Grade) 

2. กองทุนจะลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ซึ่งอาจมีบางขณะที่
กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนดังกลาวได เชน ในชวงระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับ
ตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม และ/หรือในชวงระยะเวลากอนวันรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติหรือในชวง
ระยะเวลากอนวันเลิกกองทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน 

3. เงินลงทุนสวนที่เหลือจากการลงทุนในตางประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไดแก ตราสารภาครัฐไทย เชน ตั๋วเงินคลัง 
พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู ที่
กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูคํ้าประกัน 
และ/หรือเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือตราสารหนี้อื่นใดที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุนราย
ใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน และ/หรือ ตราสารหนี้ที่บริษัทเอกชนทั่วไป เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับ
อาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน เปนตน 

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (Non–Investment grade) หรือที่ไมไดรับ
การจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Bond) ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured note) 

5. กองทุนมีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจํานวน (Fully Hedge) และอาจปองกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

6. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดใหลงทุนได 

7. ในการคํานวณสัดสวนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบงประเภทของกองทุนตามขอ 1 บริษัทจัดการจะไมนับชวงระยะเวลาดังนี้รวม
ดวย โดยจะคํานึงถึงประโยชนของผูลงทุนเปนสําคัญ 
(7.1) ชวงระยะเวลา 30 วันนับแตวันที่จดทะเบียนเปนกองทุนรวม 
(7.2) ชวงระยะเวลา 30 วันกอนครบอายุโครงการหรือกอนเลิกกองทุนรวม 
(7.3) ชวงระยะเวลาที่ตองใชในการจําหนายทรัพยสินของกองทุนเนื่องจากไดรับคําสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเพื่อรอการ
ลงทุน ทั้งนี้ ตองไมเกินกวา 10 วันทําการ

3. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนโครงการ
จํานวนเงินทุนโครงการเริ่มตน : 7,000,000,000.00 บาท
นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไมมี
ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนมากกวาจํานวนเงินทุน : เปนจํานวนรอยละ
15.0 ของจํานวนเงินทุนโครงการ
มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
จํานวนหนวยลงทุนเริ่มตน : 700,000,000.0000 หนวย
ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :



                              ในระหวางระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุน
ของโครงการไดไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ 
(ใช green shoe option) แตไมเต็มจํานวนที่เพิ่มอีกรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการปด
การเสนอขายหนวยลงทุนและดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุน
ครั้งแรกไดโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา 
                         

4. การบริหารจัดการกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
วัตถุประสงคของการลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
กลยุทธการบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธการลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
ลักษณะการจายผลตอบแทนของกองทุน : จายผลตอบแทนแบบไมซับซอน

5. การแบงชนิดหนวยลงทุน (class of unit) : ไมมี
6. การจายเงินปนผล

นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :

ไมมีนโยบายการจายเงินปนผล

กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

ไมมี

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน
มูลคาขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการรับซื้อคืน : ไมกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติตามอัตราที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวน และใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน “เงื่อนไขการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ” ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการทราบคาดการณพอรตการลงทุน รวมถึงอัตรารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ
และ/หรือขอมูลเกี่ยวกับการประมาณการผลตอบแทนของกองทุน หรือขอมูลที่เกี่ยวของอื่นใด บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลดังกลาวไวใน
หนังสือชี้ชวนกอนเริ่มทําการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตอไป 

เงื่อนไขการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ:

(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนนี้ทั้งจํานวนของผูถือหนวยลงทุน
ทุกราย ไปยังกองทุนเปดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลคา (KFCASH-A) (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางในภายหลังก็ได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ดังกลาวในวันทําการกอนวันสิ้นสุดอายุโครงการ และในวันทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการจะจัดใหมีการดําเนินการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนอัตโนมัติ พรอมกับจํานวนหนวยลงทุนสวนที่เหลือทั้งหมดของกองทุนนี้ เพื่อใชในการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนปลายทางโดยอัตโนมัติ โดยถือวาบริษัทจัดการไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนใหดําเนินการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวแลว และในการรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาว บริษัทจัดการจะใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยทําการ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนอัตโนมัติของสิ้นวันทํารายการ 
ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนอัตโนมัติในวันทําการถัดไป 
ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได โดยใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน
หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง 

(2) ในกรณีเกิดเหตุการณที่กองทุนเปดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลคา (KFCASH-A) ประสบปญหาสภาพคลองและบริษัทจัดการอยูระหวาง



การใชเครื่องมือใดๆ สําหรับการบริหารสภาพคลองของกองทุนดังกลาว หรือมีเหตุการณอื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาการดําเนิน
การตามขอ (2) นี้เปนประโยชนสูงสุดแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไมดําเนินการตามขอ (1) ขางตน โดยบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนนี้ ตามจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนทุกรายในวันที่สิ้นสุดอายุ
โครงการ และชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนดวยวิธีการโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุน 
หรือนําสงเช็คทางไปรษณีย หรือวิธีอื่นใดอันจะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต เชน E-Wallet หรือ การโอน
เงินผานระบบพรอมเพย (PromptPay) เปนตน โดยถือวาบริษัทจัดการไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และในการรับซื้อคืน
หนวยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะใชราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของสิ้นวันทํารายการ

(3) เมื่อเกิดเหตุการณตอไปนี้ ผูถือหนวยลงทุนอาจไดรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติตํ่ากวาอัตรารอยละที่กําหนดไวในหนังสือชี้
ชวนเสนอขายหนวยลงทุน 
(3.1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณผิดนัดชําระดอกเบี้ยหรือเงินตนของตราสารหนี้ หรือ 
(3.2) จํานวนกระแสเงินสดรับของกองทุนที่ไดรับจากเงินลงทุนหลังหักคาใชจายตามโครงการจัดการทั้งหมดไมเพียงพอ

วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- แบบอัตโนมัติ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
การรับซื้อคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา
เงื่อนไข ขอจํากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :

การชําระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน : 
กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน 
บริษัทจัดการจะตองไดรับมติพิเศษใหชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินได 

การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน : 
1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนไวแลวได เฉพาะใน
กรณีที่กําหนดไวในโครงการ ซึ่งตองไมเกินกวากรณีดังตอไปนี้ 
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผล
ประโยชนแลว 
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 
(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูนอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการ 
(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง
ตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 1. บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(1) เลื่อนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอ
ผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน 
(3) แจงการเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการไดรับความเห็นชอบของผูดูแล
ผลประโยชนตามขอ 1. (1) หรือการรับรองขอมูลของผูดูแลผลประโยชนตามขอ 1. (2) ตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี ้
บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได 
(4) ในระหวางการเลื่อนกําหนดชําระคาขายคืน หากมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืน
หนวยลงทุนนั้น โดยตองชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามลําดับวันที่สงคําสั่งขายคืนกอนหลัง 

เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน : 
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนอื่นที่มิใช “ผูลงทุนที่มิใชรายยอย หรือผูมีเงินลงทุนสูง” เวนแต
เปนการโอนทางมรดก ซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

เงื่อนไข ขอจํากัด การไมขายไมรับซื้อคืนไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามสั่ง :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับ และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงับคําสั่งซื้อ และ/หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน กรณีดังตอไปนี้ 
1. บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในกรณีดังตอไปนี้โดยไมตองใหเหตุผลใด ๆ 



(1.1) คําสั่งซื้อที่จะมีผลใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนรายนั้นถือหนวยลงทุนมากกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
(1.2) เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดของกองทุนและ/หรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุนที่ถือหนวยลงทุนอยูกอนแลว โดยพิจารณาจากมูลคา
การสั่งซื้อหนวยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเปนหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได 
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการไดจําหนายหนวยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหนวยลงทุนที่ไดจดทะเบียนไว บริษัทจัดการสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุน ตั้งแตวันทําการซื้อขายถัดจากวันที่จําหนายหนวยลงทุนไดเต็มตามจํานวนที่จดทะเบียนไปจนกวา
บริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะทําการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งตอไป โดยจะประกาศลวงหนาไวที่สํานักงานของบริษัทจัดการหรือผู
สนับสนุนหรือเว็บไซตของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของ 
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขายหนวยลงทุนของกองทุนนี้ใหแกผูลงทุนที่มิใชรายยอยหรือผูมีเงินลงทุนสูง เทานั้น

8. คาธรรมเนียมและคาใชจาย
8.1 คาธรรมเนียมรวม

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.9474 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
ณ วันที่คํานวณ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

ประมาณการคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดขางตน ไดแก คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน คา
ธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนตามขอ (2) (5) และ (6) 

8.2 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ประมาณการคาธรรมเนียมการจัดการรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 1.605 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวย มูลคาหนี้สิน
ทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณ
ประมาณการคาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.0749 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวย มูลคา
หนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่
คํานวณ
ประมาณการคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป ในอัตราไมเกินรอยละ : 0.1605 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวย
มูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วัน
ที่คํานวณ
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการคา ในอัตราไมเกินรอยละ 1.07 ตอป ของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวย มูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียม
การจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณ

รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

คาธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
(1) คานายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชนในการจัดการกองทุนตามที่จายจริง 
(2) คาใชจายในการสอบบัญชี คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจาย หรือ คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการจัดการกองทุน เชน คาธรรมเนียม
การโอนเงินในประเทศ คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือ การดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใดๆ ของกองทุน ตามที่จาย
จริง 
(3) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม
ที่จายจริง 
(4) คาตอบแทนผูชําระบัญชี และผูดูแลผลประโยชน ในระหวางการชําระบัญชีกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จายจริง 
(5) คาใชจายที่เกิดขึ้นเพื่อการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ หรือคาใชจายตางๆ อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการทํารายการซื้อขายหลักทรัพย
หรือทรัพยสินในตางประเทศ ตามที่จายจริง เชน คาธรรมเนียมในการโอนเงินในตางประเทศ หรือ คาสงเอกสารไปตางประเทศ เปนตน 
(6) คาใชจายในการเก็บรักษาหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง ทั้งนี้ ไมเกิน
รอยละ 0.1070 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยตอป โดยบริษัทจัดการจะใชดุลยพินิจในการพิจารณาใหตัดจาย
เปนคาใชจายทันที หรือทยอยตัดจายภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดคาใชจายนั้น หรือกําหนดระยะเวลาที่ใชในการตัดจายที่เหมาะสม 



หมายเหตุ : 

1. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมขางตน เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแลว  

2.  บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายในการโฆษณาและประชาสัมพันธกองทุน และคาใชจายตางๆ ดังนี้ 
ก) คาจัดทําหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน คาพิมพหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนและแบบพิมพที่ใชในการทํารายการของ
กองทุน 
ข) คาใชจายในการจัดเตรียมและเก็บรักษาสถิติและขอมูล คาจัดเตรียมและจัดพิมพหนังสือบอกกลาวขาวสาร หรือประกาศตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดรวมทั้งการจัดทํารายงานใดๆ แกผูถือหนวยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกองทุนโดยตรง
ค) คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับโครงการจัดการ เชน คาประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียากรสําหรับการสงเอกสารตางๆ 
หรือหนังสือติดตอกับผูถือหนวยลงทุน คาอากรแสตมป คาธรรมเนียมของธนาคารที่หักเก็บจากบัญชีกองทุน เชน คาสมุดเช็ค เปนตน 

8.3 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee)

คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee)

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in)

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขา (Switching in) : ไมมี
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out)

คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออก (Switching out) : ไมมี
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี

คาธรรมเนียม : 10.0 บาท
ตอหนวยลงทุน : 1000.0 หนวย
หรือเศษของ : 1000.0 หนวย

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี
ฉบับละ : 50.0 บาท

คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี
คาธรรมเนียมอื่น : มี
คาธรรมเนียมอื่นๆ : ตามรายการที่ระบุในรายละเอียดเพิ่มเติมคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน โดยเรียกเก็บ
ตามที่จายจริง
ในอัตราไมเกิน รอยละ ของมูลคาหนวยลงทุน : 0.0
ตามที่จายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม (คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน) :

คาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน : 

(1) คาธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู การออกหนังสือรับรองสิทธิใหมแกผูถือหนวยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
จริงซึ่งพิสูจนไดวาเปนความประสงคเฉพาะตัวของผูถือหนวยลงทุน โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะคิดคาธรรมเนียมจากผูถือหนวย
ลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนดเปนการทั่วไปในการใหบริการลักษณะดังกลาว 

(2) คาธรรมเนียมและคาใชจายใดๆ ที่เกิดจากการใชบริการของธนาคารพาณิชย เชน การใชบริการบัตร ATM ใหเปนไปตามอัตรา
และเงื่อนไขที่ทางธนาคารพาณิชยกําหนด

(3) คาธรรมเนียมการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ตองชําระใหแกผูถือหนวยลงทุน เขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวย
ลงทุนตามที่ธนาคารพาณิชยเรียกเก็บจริง 

(4) คาธรรมเนียมที่เกิดจากการดําเนินการใดๆ ตามความประสงคเฉพาะตัวของผูถือหนวยลงทุน เชน การโอนเงิน นายทะเบียน



หนวยลงทุนจะคิดคาธรรมเนียมจากผูถือหนวยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด เปนการทั่วไปในการใหบริการ
ลักษณะดังกลาว 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนขางตน เปนอัตราที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อื่นใดแลว 

8.4 วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน จะคํานวณทุกวันโดยใชมูลคา
ทรัพยสินทั้งหมด หักดวย มูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียม
นายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณ เปนฐานในการคํานวณ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตัดจายคาธรรมเนียม
ใด ๆ ดังกลาวขางตน จากกองทุน อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสูงสุด
ของกองทุนเปนสําคัญ

(1) จะตัดจายจากกองทุนเปนรายเดือนภายในเวลา 7 วันทําการแรกของเดือนถัดไป หรือ 

(2) จะตัดจายจากกองทุนเมื่อครบอายุโครงการ 

คาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนตามขอ  (1) (4) และ (5) จะตัดจายจากกองทุนตามจํานวนที่จายจริง โดยในทางบัญชีตัด
จายครั้งเดียว 

คาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนตามขอ (2) เฉพาะคาใชจายในการสอบบัญชีจะตัดจายจากกองทุนตามจํานวนที่จายจริง 
โดยบันทึกเปนคาใชจายทั้งจํานวนของกองทุนรวมทันที ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 

คาธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนตามขอ (3) จะตัดจายจากกองทุนตามจํานวนที่จายจริง โดยในทางบัญชีจะทยอยตัดจาย
ภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดคาใชจายนั้น หรือภายในระยะเวลาไมเกินวันที่สิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ การตัดจายคาใชจายดัง
กลาว จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 

8.5 การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
 

1. การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 

1.1. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามที่ไดระบุไวในโครงการ และไดดําเนินการดังกลาว
แลว บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบอยางทั่วถึง ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่มีการลดคาธรรมเนียมหรือคา
ใชจายดังกลาว ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลตองกระทําโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาวอยาง
ทั่วถึง เชน เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ เปนตน 

1.2 การลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตางไปจากโครงการ ใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบการ
แกไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกลาวเมื่อบริษัทจัดการไดดําเนินการตามขอ 1.1. ขางตนแลว 

2. การเพิ่มคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นตามที่ไดระบุไวในโครงการ บริษัทจัดการตอง
คํานึงถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ และตองเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุน
ทราบลวงหนาอยางทั่วถึงดวยวิธีการที่เหมาะสมอันทําใหมั่นใจไดวาผูลงทุนไดรับทราบขอมูลดังกลาว โดยอยางนอยตองจัดใหมีการ
เผยแพรขอมูลไวบนเว็บไซตของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไว
ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
หรือคาใชจายเพิ่มขึ้น 

2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตราขั้นสูงของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมตามที่ระบุไว
อยางชัดเจนในโครงการแลววาบริษัทจัดการสามารถกระทําการดังกลาวได ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลายอนหลัง 1 ปนับแตวันที่บริษัท
จัดการประสงคจะขึ้นคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังนี้ 



(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นไมเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว บริษัทจัดการจะ
เปดเผยขอมูลดังกลาวใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่เพิ่มขึ้นดังกลาว 

(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มขึ้นเกินกวาอัตรารอยละ 5 ของอัตราขั้นสูงดังกลาว บริษัทจัดการจะตองได
รับมติพิเศษ 

ทั้งนี้ ในการเปดเผยขอมูลตามขอ 2. วรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชกับกรณีที่บริษัทจัดการไดรับมติพิเศษ

3. ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนไดรับหลังหักคาใชจายสูงกวาอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยตอปที่จะรับซื้อคืนหนวยลงทุน
อัตโนมัติตามที่ไดแจงไวตอนเสนอขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดการ และ/หรือคา
ธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนเพิ่มเติมจากที่ไดประมาณการไว โดยจะไมเกินอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บไดตามที่ระบุไวในหนังสือชี้
ชวนเสนอขายหนวยลงทุน 

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคลองของกองทุนรวม
- การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน (suspension of
dealings)

โดยบริษัทจัดการจะใชเพดานการขายคืนหนวยลงทุนไมเกิน : 5 วันทําการ
เวนแตจะไดรับการผอนผันเวลาดังกลาวจากสํานักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุ
สมผลวา จําเปนตองระงับการซื้อขายหนวยลงทุนโดยไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยกําหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลวหรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
(suspension of dealings) ไดดวยเหตุอื่นใดดังตอไปนี้ ซึ่งไมเกินกวากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด
1. เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูลงทุนเฉพาะราย เนื่อง
จากปรากฏขอเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้น ๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไมวาจะเปน
กฎหมายไทย หรือกฎหมายตางประเทศ
(2) การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(3) การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ
2.อยูในระหวางดําเนินการเปลี่ยนใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเขาบริหารจัดการกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนอันเนื่องมา
จาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย วาดวยการดํารงเงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายลวงหนา ซึ่งใหกระทําไดไมเกิน 3 วันทําการ
หมายเหตุ บริษัทจัดการไมจําเปนตองระบุ side pocket ในโครงการจัดการกองทุนรวม เนื่องจากเปนการปฏิบัติตามประกาศซึ่งบริษัท
จัดการสามารถดําเนินการ ไดอยูแลว

10. กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุน : คํานวณของทุกสิ้นวันทําการ
และประกาศภายในวันทําการถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ในกรณีที่มีการลงทุนในตางประเทศ การคํานวณมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยหรือตราสารที่เสนอขายในตางประเทศ บริษัทจัดการจะใช
หลักการโดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การใช
และการตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารดังกลาว บริษัทจัดการจะใชขอมูลที่เปดเผยตามชองทางดังตอไป
นี้ 



(1.1) บริษัทจัดการจะใชขอมูลดังกลาว จากระบบ Bloomberg เปนหลัก 
(1.2) กรณีที่ไมสามารถใชขอมูลตาม (1.1) ได จะใชขอมูลจากระบบ Reuters 
(1.3) กรณีที่ไมสามารถใชขอมูลทั้ง (1.1) และ (1.2) จะใชขอมูลจากระบบอื่นใดที่มีการเผยแพรขอมูลสูสาธารณชนและสามารถใชอางอิง
ได โดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน 

ในการใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตางประเทศ เพื่อคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนเงินบาท บริษัทจัดการจะใชอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราสกุลตางประเทศ โดยใชราคาปด (close) ที่ประกาศบนหนาจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวันที่คํานวณ เปน
เกณฑในการคํานวณ ในกรณีที่ไมสามารถใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตางประเทศดังกลาวได บริษัทจะใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
สกุลตางประเทศจากแหลงขอมูลอื่นๆ ที่มีการเผยแพรขอมูลและสามารถใชอางอิงไดภายใตความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน และ
เปนไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือประกาศที่เกี่ยวของอื่นๆ ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมในอนาคต 

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงการดําเนินการขางตน จะตองมีความเห็นชอบรวมกันระหวางบริษัทจัดการ
และผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม 

ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดในประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนและหรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยวาดวยเรื่องการดําเนินการในกรณี
ที่มูลคาหนวยลงทุนหรือราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ในกรณีที่ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน เนื่องจากมีเหตุจําเปนและสมควรที่อยูนอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุ
ดังกลาวสงผลใหบริษัทจัดการไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุน หรือไมสามารถคํานวณหรือประกาศมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน หนวยลงทุนได บริษัทจัดการจะดําเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทาง
ปฏิบัติใหผูถือหนวยลงทุนทราบผานชองทาง ที่เขาถึงไดงายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได

11. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมเปนการทั่วไป

บริษัทจัดการตกลงใหมีการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฎิบัติไมเปนไปตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ 
อันมีผลใหเกิดความเสียหายแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมแลว ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําขอพิพาทเขาสู การ
พิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได



ขอผูกพัน

1. บริษัทจัดการ
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงศรี จํากัด
ที่อยู (ภาษาไทย) :

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่อยู (ภาษาอังกฤษ) :

898 PLOENCHIT TOWER 1ST-2ND ZONE A,12TH,18TH ZONE B FLOOR,PLOENCHIT ROAD, LUMPHINI, PATHUM WAN, 
Bangkok 10330

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

1.  สิทธิของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีสิทธิดังนี้ ทั้งนี้ ตองเปนไปตามและไมขัดตอ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หนังสือเวียน 
หนังสือผอนผัน และหนังสือซักซอมความเขาใจ ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติมในอนาคต (กฎหมาย ก.ล.ต.)
1.1 ไดรับคาตอบแทนในการจัดการโครงการ คาธรรมเนียม และคาใชจายหรือเงินตอบแทนอื่นใดตามที่ระบุไวในโครงการ
1.2 มอบหมายการจัดการในสวนที่เกี่ยวกับการลงทุน การปฏิบัติการดานงานสนับสนุน (back office) และงานอื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. 
อนุญาตใหบริษัทจัดการมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทนได
1.3 แตงตั้งบุคคลใดๆ เพื่อมาปฏิบัติหนาที่ใหแกกองทุน เชน ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ผูติดตอกับผูลงทุน ที่ปรึกษาการ
ลงทุน ที่ปรึกษากองทุน ผูเชี่ยวชาญ ผูใหบริการดานขอมูล ขาวสาร (Information Service Provider / Technical Advisor) เปนตน ทั้งนี ้
ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
1.4 รับชําระหนี้เพื่อกองทุนดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ ตามที่ระบุไวในโครงการ
1.5 ชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน
1.6 จัดสรรหนวยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการสั่งซื้อ-ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือเลื่อนกําหนดการชําระคืนคาขายหนวย
ลงทุน ทั้งนี้ ตามที่ระบุไวในโครงการ
1.7 กระทํานิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําไดภายในขอบเขตที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
1.8 สิทธิที่จะละเวนไมปฏิบัติตามมติของผูถือหนวยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเชื่อไดวามติดังกลาว 
ไมเปนไปตาม ขัด หรือฝาฝนกฎหมาย ก.ล.ต.
1.9 ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุซึ่งวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

2. หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ ทั้งนี้ ตองเปนไปตามและไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต.
2.1 การจัดตั้งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และการเลิกกองทุน
2.1.1 ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุน
2.1.2 ดําเนินการขอเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ตอสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.
2.1.3 แกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลว ยกเวนการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียน/การเพิ่มเงินทุนโครงการและการแกไขเพิ่มเติม
จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวัน
ที่ไดแกไขเพิ่มเติมนั้น
2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวขอ "วิธีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแกไขวิธี
จัดการ"
2.1.5 ดําเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหัวขอ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม"
2.1.6 จัดใหมีการชําระบัญชีตามหัวขอ "การชําระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
2.2 การบริหารกองทุน
2.2.1 จัดการลงทุนโดยใชความสามารถเพื่อพิทักษประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอยางเต็มที่ โดยคํานึงและรักษาผลประโยชนสูงสุดใหแกผู
ถือหนวยลงทุน และตั้งอยูบนหลักแหงความซื่อสัตยสุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง 
2.2.2 จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันที่ทําไวกับผูถือหนวยลงทุน



2.2.3 แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ และนําทรัพยสินของกองทุนไปฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน
2.2.4 จัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของกองทุนไปลงทุน
2.2.5 สั่งผูดูแลผลประโยชนใหสงมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหนาย จาย โอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาคาหลักทรัพย
2.2.6 จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการของกองทุนตามที่
กําหนดไวในหัวขอ "คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม"
2.2.7 เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพยอยู ในเรื่องที่อาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
ผลประโยชนของกองทุนรวม เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน 
2.2.8 ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนินการฟองรอง บังคับคดี หรือกระทําการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย เพื่อประโยชนของ
กองทุนรวม
2.2.9 พิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวในหัวขอ "นโยบายการจายเงินปนผล" และ "กําหนด
เวลาและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน" (ถามี)
2.2.10 ขอมติพิเศษจากผูถือหนวยลงทุนในการดําเนินการเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
2.2.11 จัดใหมีการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนอยางสมํ่าเสมอและเปดเผยผลการดําเนินงานตลอดจนขอมูลอื่นที่เกี่ยวกับความเปนไป
ของกองทุนนั้นในแตละชวงเวลา
2.3 การจัดทําบัญชี การรายงาน และการเปดเผยขอมูล
2.3.1 จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการบัญชี
2.3.2 จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และรายงานทุกรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม และจัดสงรายงาน
ดังกลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวิธีการที่ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
สําหรับกองทุนรวมที่มุงเนนการลงทุนเพียงครั้งเดียวซึ่งมีอายุกองทุนไมเกิน 1 ป นับแตวันจดทะเบียนเปนกองทุนรวม จะไดรับการยกเวนไม
ตองจัดทําและจัดสงรายงานดังกลาว ซึ่งเปนไปตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
2.3.3 จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวันและสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น
2.3.4 จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวันและสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น
2.3.5 คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน 
2.3.6 จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นที่มีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพย
หรือทรัพยสินอื่นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวัน
ถัดจากวันที่หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนาไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได
2.3.7 จัดทําหนังสือชี้ชวนใหม ใหเปนปจจุบันทุกรอบปบัญชีและจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจาก
วันสิ้นปบัญชี เวนแตกองทุนรวมเปดที่มีการขายหนวยลงทุนเพียงครั้งเดียว และรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งลวงหนาซึ่งระบุเวลาไว
แนนอน (auto redemption) ไมตองจัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี
2.3.8 ประกาศขอมูล รายงาน รายละเอียด การดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
2.4 การขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนและงานทะเบียนหนวยลงทุน
2.4.1 จัดใหมีเอกสารที่เกี่ยวของกับการซื้อขายหนวยลงทุน ซึ่งมีลักษณะเปนไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด รวมทั้งจัดใหมีการแจกจาย
ขอมูลที่เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับหนวยลงทุนและกองทุนรวมใหแกผูลงทุนอยางเพียงพอ และจัดเตรียมขอมูลที่เปนรายละเอียดของโครงการ
ไวเพื่อใหผูลงทุนตรวจดูหรือรองขอได
2.4.2 ดําเนินการในการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ใหเปนไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
2.4.3 ขาย รับซื้อคืน และจัดสรรหนวยลงทุนตามวิธีการที่ระบุในโครงการ
2.4.4 จัดใหมีและเก็บรักษาไวซึ่งทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการมอบหมายใหผูอื่นเปนนายทะเบียน จะเก็บรักษาทะเบียนผู
ถือหนวยลงทุน ณ ที่ทําการของนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
2.4.5 เปดบัญชีกองทุนและจัดใหมีเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
2.4.6 ขอความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนในกรณีที่จะดําเนินการตามขอ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผู
ถือหนวยลงทุน" 
2.4.7 ดําเนินการเพิ่มหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรแลว โดยเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนจากการขาย สับเปลี่ยนเขา
กองทุน รับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน ภายในวันทําการถัดจากวันที่จัดสรรหนวยลงทุน
2.5 การแตงตั้งบุคคลอื่น
2.5.1 จัดใหมีผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน ผูสอบบัญชี ผูชําระบัญชีของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. 
กําหนด
2.5.2 แจงใหนายทะเบียนหนวยลงทุนทราบถึงขอจํากัดการโอนหนวยลงทุนที่ระบุไวในโครงการและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ (ถามี) ในกรณีที่นายทะเบียนหนวยลงทุนลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนโดยฝาฝนขอจํากัดการโอนหนวยลงทุนที่ระบุไวใน
โครงการและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนเพิกถอนการลง
ทะเบียนการโอนหนวยลงทุนนั้นโดยไมชักชา
2.5.3 แจงหรือขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวของ



กับการจัดการกองทุนรวม
2.6 การดําเนินการอื่นๆ
ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามโครงการและขอกําหนดของกฎหมาย ก.ล.ต.

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามขอผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจตลาดหลักทรัพยแหงกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้ในกรณีที่ขอกําหนดในขอผูกพันหรือโครงการ
จัดการกองทุนรวมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกลาว หากบริษัทจัดการกองทุนไดดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปได 
ซึ่งรวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไมวาโดยคําสั่งของสํานักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหมเขาทําหนาที่ตอไปไดซึ่ง
รวมถึงการสงมอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหแกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม

2. ผูดูแลผลประโยชน
ชื่อ : ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ที่อยู :

อาคารสาทรนครทาวเวอร 3 10/F 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :

1. สิทธิของผูดูแลผลประโยชน 
(1)  ไดรับคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในหัวขอ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนของโครงการจัดการ และในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผล
ประโยชน 
(2)  บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
(3)  แตงตั้งผูทําหนาที่เก็บรักษาหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศที่กองทุนไดไปลงทุนไว 
2.  หนาที่และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 
(1) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ตลอดจนภาระผูกพันตามที่กําหนดไวในเอกสารดังตอไปนี้อยางเครงครัด 
(ก)  โครงการจัดการกองทุนรวม 
(ข)  ขอกําหนดที่ทําไวระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุน 
(ค)  มาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 129 และมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (“พรบ. 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย”) และ 
(ง)  ประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งในปจจุบันและที่
จะมีแกไขเพิ่มขึ้นในอนาคต 
(2) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไวแลวเมื่อเห็นวา
การคํานวณถูกตองตามโครงการจัดการกองทุนรวมและกฎหมาย 
(3) จัดทํารายงานโดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือในกรณีที่
บริษัทจัดการไมปฏิบัติตามหนาที่หรือภาระผูกพันตามที่ระบุไวในขอ (1) ขางตน และจัดสงรายงานดังกลาวใหแกสํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 5 
วันนับจากวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว 
(4) แจงใหบริษัทจัดการทราบถึงกรณีที่บริษัทจัดการไมปฏิบัติตามหนาที่หรือภาระผูกพันตามที่ระบุไวในขอ (1) ขางตน 
(5) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนใหเปนคาใชจายที่เรียกชําระจากทรัพยสินของกองทุนได 
(6) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หากผู
ชําระบัญชีไมปฏิบัติตามกฎหมายใหผูดูแลผลประโยชนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และดูแลใหสินทรัพยของกองทุน
อยูในความดูแลของตนจนกวากระบวนการชําระบัญชีจะแลวเสร็จ 
(7) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการและการดําเนินงานของกองทุนในระหวางปที่ผานมาตามกฎหมาย โดยแสดง



ไวในรายงานประจําปและรายงานทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชีของกองทุน 
(8) จัดทําบัญชีของกองทุนและดูแลรักษาสินทรัพยของกองทุน 
(9) จัดทําบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อแสดงรายการธุรกรรมทั้งหมดที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําขึ้นในการปฏิบัติตามหนาที่
และภาระผูกพันของตนตามสัญญานี้ รวมทั้งจัดทําบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามที่กฎหมายและโครงการจัดการกองทุนรวมกําหนด 
(10) จัดทําและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารหลักฐานตางๆ ของกองทุนเพื่อใหบริษัทจัดการสามารถเผยแพรรายงานประจําป และรายงานทุก
รอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปบัญชีของกองทุนตามที่กฎหมายกําหนด 
(11) เก็บรักษา จัดทํา และจัดสงใบรับรอง เช็ค รายงานการเงิน คําบอกกลาวและเอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือกองทุนตองจัดทําหรือจัด
สงใหแกผูถือหนวยลงทุนหรือตามคําสั่งของผูถือหนวยลงทุน 
(12) กระทําการอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามหนาที่ขางตน 
(13) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ตกลงเปนลายลักษณอักษรกับบริษัทจัดการโดยไมกระทบกระเทือนตอสิทธิของผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ หาก
ผูดูแลผลประโยชนตองปฏิบัติหนาที่นอกเหนือจากที่กําหนดตามสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ใหผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิไดรับคา
ตอบแทนเพิ่มเติมตามแตจะตกลงรวมกันกับบริษัทจัดการ 
(14) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไวโดยเครงครัด

ผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม และตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนาที่ดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู
ดูแลผลประโยชน ผูดูแลผลประโยชนรายเดิมมีหนาที่ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรายใหม สามารถปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได ซึ่งการดําเนินการดังกลาวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกตอง และครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหผูดูแลผลประโยชน
รายใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนกระทําการ งดเวนกระทําการ หรือละเลยไมปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ผูถือ
หนวยลงทุนอาจใชสิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการ
ฟองรองบังคับคดีกับผูดูแลผลประโยชนเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงได
ผูดูแลผลประโยชนตองไมกระทําการอันเปนการขัดกับผลประโยชนของกองทุนรวมและผูถือหนวยลงทุนไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อ
ประโยชนของผูดูแลผลประโยชนเองหรือประโยชนของผูอื่น เวนแตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนหรือเปน
การดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม และไดเปดเผยขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอนอยางเพียงพอแลว โดยผูถือหนวยลงทุนที่ไดทราบ
ขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน
ในกรณีที่การดําเนินการใดตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมดําเนินการขอมติใหผูดูแลผลประโยชนมีอํานาจ
ดําเนินการตามที่จําเปน เพื่อขอมติของผูถือหนวยลงทุนได
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนได ภายใตเงื่อนไขสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทําได
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง มีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวให
อีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 90 วันหรือนอยกวา 90 วันในกรณีที่เปนความยินยอมรวมกัน โดยทําเปนลายลักษณอักษร
เพื่อแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบ  
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดตกลงไว อันเปนสาระสําคัญของ
สัญญานี้ คูสัญญาอีกฝายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได โดยบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน 
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการหรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายอื่นใดและบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชน
ทั้งสองฝายไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาใหสอดคลองกับประกาศคําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชนและผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาว ผูดูแลผล
ประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนไดโดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไม
นอยกวา 90 วัน 
(4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่ขายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุน เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน 
(5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับกองทุนไปเปดเผยหรือใชในทาง
ที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญา
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชน 
ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาจะตองบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน 
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม” บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับแตวันที่บริษัทจัดการ
ตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนไดทําการแกไขใหถูกตองภายใน



ระยะเวลาที่กําหนดแลวใหบริษัทจัดการแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันนับตั้งแตวันที่ไดแกไข
เสร็จสิ้นหากผูดูแลผลประโยชนมิไดแกไขใหถูกตองภายในเวลากําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน
ตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแตวันครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แลว บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนผูดูแลผลประโยชนเดิมโดยพลัน
(7) ในกรณีที่มีเหตุตองเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทน ไมวาเพราะเหตุใด ใหกระทําไดตอเมื่อ
บริษัทจัดการไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว

ในกรณีผูดูแลผลประโยชนกระทําการอันเปนการขัดแยงกับประโยชนของกองทุนรวม หรือผูถือหนวยลงทุนที่ไมเขาขอยกเวนใหกระทําได
หากเปนกรณีที่มีนัยสําคัญและไมสามารถแกไขใหหมดไป ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได
สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 0-2724-3377 
และ/หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ หนวยงานอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ กลต.อนุญาต และ/หรือ 
ศูนยรับฝากหลักทรัพยตางประเทศอื่น เชน Euroclear เปนตน และ/หรือ ผูรับฝากหลักทรัพยตางประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวของ
ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ

3. นายทะเบียนหนวยลงทุน
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงศรี จํากัด
ที่อยู :

898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 12 แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  โทรศัพท 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777 
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

4. ผูจัดจําหนาย : -

5. ผูดูแลสภาพคลอง (Market Maker) : -

6. ผูลงทุนรายใหญ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผูประกัน : -

10. ผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน : -

12. Prime Broker
ชื่อ :
ที่อยู :

13. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน
สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :

กองทุนนี้จะไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติระหวางอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหนวยลงทุนพรอมกับสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด ไปยังกองทุนเปดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลคา (KFCASH-A) หรือกองทุนเปดตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะใกล
เคียงกันกองทุนใดกองทุนหนึ่ง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุน โดยใหเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหัวขอ "การรับซื้อคืนหนวยลงทุน"

สิทธิในการรับเงินปนผล :



ไมมี

สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :

ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีที่ผูรับโอนหนวยลงทุนมีลักษณะเปน “ผูลงทุนที่มิใชรายยอยหรือผูมีเงินลงทุนสูง” ตามที่
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด รวมถึงการโอนทางมรดก 

วิธีการโอนหนวยลงทุน 
(1) ผูโอนจะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน หรือสํานักงานผูสนับสนุนที่เปดบัญชีกองทุนไว 
ในกรณีที่ผูรับโอนยังไมมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองดําเนินการตามขั้นตอน ในหัวขอ “เอกสารหลักฐานในการขอเปด
บัญชี” กอนแลวผูโอนจึงทําการโอนหนวยลงทุนใหผูรับโอนได 
(2) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในหัวขอ “คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน” 
(3) หลังจากที่ไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนหรือผูสนับสนุนจะสงมอบใบเสร็จรับเงิน และ
ใบกํากับภาษีพรอมสําเนาคําขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน 
(4) ในกรณีที่ผูโอนมีใบสําคัญหนวยลงทุนและตองการโอนหนวยลงทุน จะตองนําสงใบสําคัญหนวยลงทุนคืนใหนายทะเบียนหนวยลงทุนกอน
เพื่อทําการโอนหนวยลงทุนในระบบไรใบสําคัญหนวยลงทุน (Scripless) หากผูรับโอนตองการไดใบสําคัญหนวยลงทุนจะตองยื่นเรื่องการขอ
ใหออกใบสําคัญหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในหัวขอ “เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ" 
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการโอนหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูโอนและผูรับโอนหนวยลงทุน ภายใน 
7 วันทําการ นับแตวันขอโอนหนวยลงทุนและคําขอโอนหนวยลงทุนถูกตองสมบูรณ 
ทั้งนี้ ผูรับโอนหนวยลงทุนจะใชสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไดตอเมื่อนายทะเบียนหนวยลงทุนดําเนินการโอนหนวยลงทุนเรียบรอย
แลว

ขอจํากัดการโอนหนวยลงทุน :

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนอื่นที่มิใช “ผูลงทุนที่มิใชรายยอยหรือผูมีเงินลงทุนสูง” เวนแตเปน
การโอนทางมรดก ซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน

สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :

(1) ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหบริษัทจัดการทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการหรือแกไขวิธีการจัดการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
กระทําตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผูถือหนวยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
(2) ผูถือหนวยลงทุนใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย
ที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) จะไมนับคะแนนเสียงในสวนที่เกินดังกลาว

สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกโครงการ โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี ตามหลักเกณฑ และวิธีการ
ที่ระบุไวในหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุน และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ” 

สิทธิประโยชนอื่นๆ :

(1) ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผล
ประโยชน เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งสิ้นของโครงการจัดการและ เมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว 
(2) การจัดการกองทุนอยูภายใตการดูแลของผูดูแลผลประโยชน ซึ่งเปนสถาบันการเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงและความรูความสามารถ อันจะเปน
การควบคุมใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการจัดการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการอยางเครงครัด โดยผูถือหนวยลงทุนไมจําเปนตองติดตามดวยตนเองตลอดเวลา 
(3) การรวมลงทุนในกองทุนนี้ ผูถือหนวยลงทุนตกลงมอบใหบริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนเปนผูสนับสนุนของตนในการจัดการ และ
ดูแลทรัพยสินทั้งปวงของกองทุนดังนั้น จึงไมจําเปนตองมีการประชุมผูถือหนวยลงทุนเพื่อการใดๆ เวนแตบริษัทจัดการผูดูแลผลประโยชน 
หรือตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของโครงการจัดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :



-

ผูถือหนวยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไมเกินคาหนวยลงทุนที่ยังสงใชแกบริษัทจัดการกองทุนรวมไมครบ
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวย
ลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในขอผูกพันซึ่งลงนามโดยผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวม
โดยชอบ
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบริษัทจัดการกองทุนรวมจายผลประโยชนตอบแทน และคืนเงินทุนไดไมเกินไปกวาสวนของทุนของกองทุน
รวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบงชนิดของหนวยลงทุน สิทธิในการไดรับประโยชนตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถือหนวยลงทุน
แตละชนิดตองเปนไปตามขอกําหนดของหนวยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดวย

14. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
-
- ระบบไรใบหนวยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :

1. โครงการจัดการจะใชระบบไรใบหนวยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนบันทึกชื่อผูเปดบัญชี
กองทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปดบัญชีกองทุน ซึ่งในกรณีผูถือหนวยลงทุนตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คน 
ถือหนวยลงทุนรวมกันบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถือหนวยลงทุนเหลานั้นเปนผูถือหนวยลงทุนรวมกันใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคําขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ จะตองเปนไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน 

2.  การออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน ซึ่งไดแก หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Passbook) ใหกับผูถือหนวยลงทุนอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น โดยใหเปนไปตามความประสงคของผูถือหนวยลงทุน  

(1) หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation Note) 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนรายที่ประสงคจะรับเปนหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation Note) ในการจองซื้อหนวยลงทุนที่เสนอ
ขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนทุกครั้งที่มีการจองซื้อ ซื้อ ขายคืน หรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน เพื่อเปนการยืนยันจํานวนหนวยลงทุน และ/หรือ จํานวนเงินที่ไดรับใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการโดย
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะดําเนินการสงมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน ทางไปรษณียภายใน 15 วันทําการ
นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนผาน
ทางสื่ออิเล็กโทรนิกส ซึ่งไดแก ระบบอินเทอรเน็ตของบริษัทจัดการ หรือ อีเมลเพื่อติดตอ (email address) ตามที่ผูถือหนวยลงทุนไดแจง
ความประสงคไว ซึ่งจะนําสงภายใน 15 วันทําการนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหผูถือหนวยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation 
Note) เปน สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Passbook) ในภายหลัง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

(2) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Passbook) 

ในกรณีผูถือหนวยลงทุนรายที่ประสงคจะรับเปนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Passbook) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนไดรับคํา
ขอเปดบัญชีกองทุน รวมทั้งเอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี และ/หรือคําสั่งซื้อหนวยลงทุน และผูสั่งซื้อไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน
ครบถวนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนจะตองเปนผูรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนดวยตนเอง และผูถือหนวย
ลงทุนจะตองลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนภายในวันเดียวกันนั้น 

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะจดแจงชื่อผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนผูถือหนวยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนก็ตอเมื่อ
บริษัทจัดการไดรับชําระเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนถูกตองครบถวน และผูสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการ



เรียบรอยแลว และใหถือวาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนออกใหในนามบริษัทจัดการแกผูสั่งซื้อเปนการ
ออกแทนการออกหนวยลงทุนของกองทุนและใหใชเปนหลักฐานในการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน 

ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนบันทึกรายการซื้อขายหนวยลงทุน
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุนมาบันทึกรายการใหเปนปจจุบันไดตั้งแตวันทํา
การถัดจากวันที่คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยรายการที่ปรากฏอยูในสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหนวยลงทุนจะถือวาถูกตองเมื่อรายการดังกลาวตรงกันกับขอมูลที่บันทึกไวในระบบนายทะเบียนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหผูถือหนวยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหนวยลงทุน (Passbook) เปน 
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน (Confirmation Note) ในภายหลัง โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถใชอางอิงตอ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนจําเปนตองใชใบหนวยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมตองจัดทําใบหนวยลงทุนมอบใหแกผูถือหนวยลงทุน

15. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :

ไมมี

16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน :

การดําเนินการในกรณีที่ผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปญหาขาดสภาพคลอง
หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล 

สวนที่ 1 การดําเนินการเมื่อมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะ ไมสามารถชําระหนี้ได 
หรือเมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจําหนายได
ดวยราคาที่สมเหตุสมผล 

1. การกําหนดใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้

1.1 กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปน 0 
บริษัทจัดการจะกําหนดใหผูถือหนวยทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปน 0 เวน
แตบริษัทจัดการดําเนินการตามขอ 1.2 กอนแลว

1.2 กรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได หรือเมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการ
พิจารณาแลวเห็นวาตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสําคัญตอ NAV ของกองทุนนั้นประสบปญหาขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถจําหนายไดดวย
ราคาที่สมเหตุสมผล 

บริษัทจัดการอาจกําหนดใหผูถือหนวยทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะ
ไมสามารถชําระหนี้ไดก็ได หรือเมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาตราสารที่ลงทุนนั้นประสบปญหาขาดสภาพคลอง 
หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล

2. บริษัทจัดการจะการแจงตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิ
เรียกรองเปน 0 โดยระบุขอมูล ไดแก ประเภท จํานวน ชื่อผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรอง เงินสํารอง (ถามี) และวันที่บริษัท
จัดการบันทึกมูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปน 0 หรือวันที่บริษัทจัดการทราบถึงพฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได แลวแตกรณี

3. บริษัทจัดการจะการจัดใหมีขอมูลตามขอ 2. ไวที่สํานักงานใหญ สํานักงานสาขาของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหนวยของกองทุน ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการแจงสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เปนระยะเวลาอยางนอย 30 วันดวย

หมายเหตุ: 



(1) กรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการไมตองนําตราสารหนี้หรือ
สิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

(2) เมื่อปรากฏขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสําคัญตอ NAV ของกองทุนนั้นประสบปญหาขาด
สภาพคลอง หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล บริษัทจัดการไมตองนําตราสารนั้นมารวมคํานวณ NAV ของกองทุนในกรณี
ที่พิจารณาแลวมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยสําคัญตอ NAV ของกองทุนประสบปญหาขาดสภาพ
คลอง หรือไมสามารถจําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล และการจําหนายจะไมเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมไดมีการกําหนดผูมีสิทธิไดรับเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ตามขอ 1. บริษัทจัดการจะรับ
ชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันเพื่อกองทุนไดเมื่อดําเนินการดังนี้

(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นไวในขอผูกพัน 

(2) ตองไดรับมติพิเศษจากผูถือหนวยกอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง โดยดําเนินการดังนี้ 
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนจะไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย เชน 
คาใชจายในการไดมาซึ่งทรัพยสิน คาใชจายในการบริหารทรัพยสิน และคาใชจายในการจําหนายทรัพยสิน เปนตน 
(2.2) ระบุเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้ 
(2.3) จัดใหมีหรือจัดทําเอกสารหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังนี้ 
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงใหเห็นไดวามีการผิดนัดชําระหนี้เกิดขึ้น 
(2.3.2) บทวิเคราะหและเหตุผลประกอบบทวิเคราะหที่บริษัทจัดการจัดทํา ซึ่งแสดงถึงพฤติการณวาผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได หรือขอเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาตราสารที่ลงทุนนั้นขาดสภาพคลอง หรือไมสามารถ
จําหนายไดดวยราคาที่สมเหตุสมผล 

สวนที่ 2 การดําเนินการเมื่อบริษัทจัดการไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุน

1. แจงขอมูลตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันที่ไดรับทรัพยสินมา โดยระบุขอมูล ไดแก ประเภท จํานวน 
และชื่อผูออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรอง วันที่บริษัทจัดการไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น พรอมทั้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่ไดรับโดยมีสาระสําคัญอยางนอยเกี่ยวกับทรัพยสินดังกลาว มูลคาทรัพยสิน คาใชจายในการรับชําระหนี้ดวย
ทรัพยสินอื่น

2. เปดเผยขอมูลภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดแจงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ 1. เปนระยะเวลามากกวาหรือ
เทากับ 30 วัน

2.1 จัดใหมีรายละเอียดตามขอ 1. ไวที่สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทจัดการตลอดจนสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุน

2.2 กรณีเปนกองทุนปด นอกจากการดําเนินการตามขอ 2.1 แลว ใหบริษัทจัดการระบุไวในการประกาศ NAV และมูลคาหนวยในครั้งถัด
จากวันที่ไดรับทรัพยสินนั้นมาวากองทุนไดรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นซึ่งผูลงทุนสามารถขอดูรายละเอียดไดที่สํานักงานใหญและสํานักงาน
สาขาของบริษัทจัดการ โดยใหระบุไวในการประกาศดังกลาวไมนอยกวา 3 ครั้งติดตอกัน

3. กําหนดราคาทรัพยสินที่กองทุนไดรับมาจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น เพื่อใชในการคํานวณ NAV ของกองทุนตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สมาคมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. คํานวณ NAV ของกองทุนที่มีการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 

4.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดดําเนินการตามขอ 1. ของสวนที่ 1 บริษัทจัดการตองไมนําทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
และเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจากขอ 4.1 บริษัทจัดการตองนําทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น มารวมคํานวณ NAV ของกองทุน

5. ดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 

5.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดดําเนินการตามขอ 1. ของสวนที่ 1 ใหบริษัทจัดการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นใน



โอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยเปนสําคัญ (เวนแตในกรณีที่ผูถือหนวยที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจาก
ทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามที่กําหนดไวในขอผูกพันและตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สมาคมกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)

5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจากขอ 5.1 ให บริษัทจัดการดําเนินการกับทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นดังกลาวตามหลักเกณฑ
ดังนี้
5.2.1 กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนนั้นสามารถลงทุนไดบริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน
ก็ได
5.2.2 กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนนั้นไมสามารถลงทุนไดบริษัทจัดการ ตองจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถ
กระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยเปนสําคัญ 

5.3 ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาวก็ได

5.4 ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน ใหบริษัทจัดการจายจากทรัพยสินของกองทุน เวนแตกรณีกองทุนเปดที่บริษัทจัดการบันทึก
มูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปน 0 ใหบริษัทจัดการจายจากเงินสํารอง รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น

6. คืนเงินแกผูถือหนวยภายใน 45 วัน นับแตวันที่มีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ 
6.1 ใหบริษัทจัดการเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นคืนในแตละครั้งใหแกผูถือหนวยตามขอ 1. ของ
สวนที่ 1 แลวแตกรณี ภายใน 45 วันนับแตวันที่มีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ 

6.2 ใหแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันที่บริษัทจัดการไดเฉลี่ย
เงินคืน

6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวาเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน
ใหแกผูถือหนวยบริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให
แกผูถือหนวยจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได

หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นจนครบถวนแลว และปรากฏวาเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจาก
การรับชําระหนี้นั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ดัง
กลาวมารวมคํานวณเปน NAV ของกองทุนก็ได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังกลาวไดตอเมื่อไดระบุรายละเอียดไวในขอผูกพันแลว 

6.4 สําหรับกองทุนเปดที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปน 0 หากตอมาปรากฏวาบริษัทจัดการไดรับชําระหนี้
ตามตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามขอ 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

การชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ เวลาที่กําหนด เทานั้น
วิธีการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหแกบุคคลที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) :

-

17. การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน :

-

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125(5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือ
หนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวา
บริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหนวยลงทุน ในกรณีดังนี้ 
(ก) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนที่มิใชรายยอย และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผูถือหนวยลงทุนไม
เปนผูลงทุนสถาบัน ผูลงทุนรายใหญ หรือผูมีเงินลงทุนสูง ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหนวยลงทุน ในกรณีเปนกองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ และการโอนหนวยลงทุนจะทําใหผู



ถือหนวยลงทุนไมเปนผูลงทุนสถาบันหรือผูลงทุนรายใหญพิเศษ ตามที่กําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจํานําหนวยลงทุน ดังนี้ 
1. หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายใหผูถือหนวยลงทุนกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเปนกองทุนรวมหุนระยะยาวที่
จัดตั้งขึ้นกอนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
3. หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการลงทุนของกองทุน
ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน และขอจํากัดในการใชสิทธิออกเสียง (ถามี) :

กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนใดถือหนวยลงทุนเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะ
ไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินดังกลาว

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน:

-

การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผล
ผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวย
ลงทุน (มติของผูถือหนวยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไดไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งเขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนซึ่งสงหนังสือแจงมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ขอมติ ผูถือหนวยลงทุนที่กําหนดไวในขอผูกพัน หรือที่กําหนดไวในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กําหนดในประกาศนี้แลว
ใหเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ตองไดรับ
มติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือ มติพิเศษของ
จํานวนหนวยลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี 
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ตองไดรับมติเสียงขางมากหรือมติพิเศษของ จํานวนหนวย
ลงทุนแตละชนิดที่ไดรับผลกระทบ แลวแตกรณี
วิธีการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน :

-

การแกไขเพิ่มเติมสวนใดสวนหนึ่งของขอผูกพันที่เปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในขอผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เปนไปตาม และไมขัดหรือ
แยงกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกลาว ใหถือ
วาขอผูกพันสวนที่แกไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคูสัญญา
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ เรื่อง
ที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ใหรวมถึง
(ก) ขอกําหนดเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 
(ข) ขอกําหนดเกี่ยวกับการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทน. 19/2554 
(ค) ขอกําหนดเกี่ยวกับการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
(ง) ขอกําหนดเกี่ยวกับการประกันตามขอ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและ
ขอกําหนดเกี่ยวกับ การแกไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลใหผูถือหนวยลงทุนเสียผลประโยชน 
(จ) เรื่องที่ผูดูแลผลประโยชนเห็นวากระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันในลักษณะ ดังตอไปนี้ ใหมีผลผูกพันเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยไมตองไดรับมติของผูถือ
หนวยลงทุน
(ก) เปนการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันใหมีสาระสําคัญสอดคลองกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แกไขเพิ่มเติม โดยไดรับมติโดยเสียงขางมาก
หรือมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน แลวแตกรณี หรือ 



(ข) ผูดูแลผลประโยชนแสดงความเห็นวาการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเปนหรือสมควร และไมกระทบตอสิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
การแกไขเพิ่มเติมขอผูกพันไมวากรณีใด
ตองกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูดูแลผลประโยชน พรอมทั้งประทับ
ตราบริษัท (ถามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอผูกพันเปดเผยไว ณ ที่ทําการและเว็บไซตของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อใหผูถือ
หนวยลงทุนสามารถตรวจดูได รวมทั้งจัดสงสรุปการแกไขเพิ่มเติมขอผูกพัน พรอมทั้งเหตุผลและความจําเปนใหผูถือหนวยลงทุน พรอมกับ
การสงรายงานประจําปของกองทุนรวม

18. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการตกลงใหมีการระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฎิบัติไมเปนไปตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวของ อันมี
ผลใหเกิดความเสียหายแกผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมแลว ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําขอพิพาทเขาสู การพิจารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได

19. การเลิกกองทุนรวม
เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

1. หากปรากฏวากองทุนมีจํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด

2. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม หากปรากฏวา
(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการที่ขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจายหนังสือชี้ชวน
และการเสนอขายหนวยลงทุน
(3)  ในกรณีที่เปนกองทุนรวมผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใชผู
ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการ

3. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอให
เกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน

4. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติพิเศษของผูถือหนวยลงทุน

5. ในกรณีที่ภายหลังการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกแลว ปรากฏวาไมมีตราสารที่สามารถลงทุนไดอยางเหมาะสมและ/หรือกรณีอื่นใด
ตามที่กําหนดไวในโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการจัดการและดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

6. การเลิกโครงการจัดการกองทุนเมื่อครบอายุโครงการ
(1) วันเลิกโครงการไดแก วันถัดจากวันครบอายุโครงการ
(2) บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระบัญชีกองทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

1.  แจงใหผูที่เกี่ยวของทราบกอนวันเลิกกองทุนรวมไมนอยกวา 5 วันทําการ โดยวิธีการดังนี้
(1)  แจงเปนหนังสือถึงผูดูแลผลประโยชน 
(2)  แจงสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผานระบบที่จัดไวบนเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3)  แจงตลาดหลักทรัพยในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

2.  ดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วัน
ทําการ 



3.  จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใช
เงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุนรวม

4. กรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพราะเหตุอื่นนอกเหนือการเลิกโครงการจัดการกองทุนเมื่อครบอายุโครงการ บริษัทจัดการจะ
ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

20. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่รวบรวม 
และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อ
ชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด 

สําหรับคาใชจายและเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะดําเนินการ
เฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตาม
หลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 

เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจาก
จดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฎวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกําหนดใหที่ทําการของบริษัทจัดการเปนสถานที่ชําระเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ไมมารับเงิน หรือเปนผูถือหนวย
ลงทุนที่บริษัทจัดการไมสามารถสงมอบเงินใหแกผูถือหนวยลงทุนรายนั้นได หรือในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมมีภูมิลําเนาในประเทศไทยและ
ไมไดแจงไวเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะอางอิงที่อยูของบริษัทจัดการเปนภูมิลําเนา เพื่อบริษัทจัดการจะไดนําทรัพยดังกลาวไปวางทรัพย ณ 
สํานักงานวางทรัพย และดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนตามขั้นตอนใหเสร็จสิ้นได 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวนหนึ่งของขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม


