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ส่วนที ่1: รายละเอียดโครงการจัดการ 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิดกรุงศรตีรำสำรหนีต้่ำงประเทศ 6M81-หำ้มขำยผูล้งทนุรำยย่อย (AI) 

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Foreign Fixed Income 6M81 Fund-Not for Retail Investors (AI) 

ชื่อย่อโครงการ : KFFAI6M81 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

ประเภทการขาย : ครัง้เดียว 

การก าหนดอายุโครงการ : 0 ปี 6 เดือน 0 วนั 

เงือ่นไข (อายุโครงการ) : ไม่ต ่ำกว่ำ 5 เดือน ไม่เกินกว่ำ 7 เดือน 

รายละเอียดเพิม่เตมิเงือ่นไข (อายุโครงการ) : 

1.  อำยโุครงกำรประมำณ 6 เดือน โดยไม่ต ่ำกว่ำ 5 เดือน และไม่เกินกว่ำ 7 เดือน นบัถดัจำกวนัที่จดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรโดยวิธีใดๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทรำบวนัที่สิน้สดุอำยโุครงกำรภำยใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนฯ ดงักลำ่ว และในกรณี
ที่เป็นวนัหยดุใหเ้ลื่อนเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

2.  ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนที่น  ำเงินลงทุนไปลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
กฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุในประเทศที่กองทนุไปลงทนุ และ/หรือมำตรกำรเกี่ยวกบักำรส ำรองเงินทนุในประเทศ  ซึ่งอำจมีผลกระทบ
ท ำใหก้องทนุไม่สำมำรถแปลงค่ำเงินลงทนุกลบัมำเป็นสกลุเงินบำทไดใ้นวันที่กองทนุครบอำยโุครงกำร จึงท ำใหก้องทนุอำจมีอำยโุครงกำรมำกกวำ่ 
6 เดือน ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำน ำเงินลงทุนรวมทัง้ผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจำกเงินลงทุนของกองทุนดังกล่ำวไปลงทุนต่อ ใน
ทรพัยส์ินต่ำงๆ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ขดักบัประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบัผูล้งทนุของกองทนุดงักล่ำว 
โดยบริษัทจดักำรจะท ำหนงัสือแจง้ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนทรำบ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจดักำรจะน ำเงินลงทุนพรอ้มทัง้ผลประโยชนท์ัง้หมดกลบั คืน
ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุโดยเรว็ที่สดุในโอกำสแรกที่บรษัิทจดักำรสำมำรถกระท ำได ้

3.  บรษัิทจดักำรอำจขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกออกไป โดยอยู่ในกรอบระยะเวลำที่บรษัิทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรจดทะเบียนกอง
ทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัท ำกำรสดุทำ้ยของรอบกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวแ้ต่
แรก และจะประกำศกำรขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกใหผู้ล้งทนุทรำบทำงเว็บไซตข์องบรษัิทจดักำรโดยพลนั ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำร
ดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรจะค ำนงึถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั 

4.  บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทุนที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
หำกเกิดกรณีดงัตอ่ไปนี ้
4.1  กรณีที่กองทนุระดมทนุในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไดจ้ ำนวนนอ้ยกวำ่ 50 ลำ้นบำท 
4.2  ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกแลว้ ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรที่สำมำรถลงทุนไดอ้ย่ำงเหมำะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อ

หน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะรำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุดงักล่ำวภำยใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่
ยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุนัน้ และใหก้ำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัที่แจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ โดยบรษัิทจดักำรจะ
คืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้
หน่วยลงทุนภำยใน 15 วนันับแต่วนัที่กำรอนุมัติใหจ้ัดตัง้กองทุนรวมสิน้สุดลง และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยใน
ก ำหนดเวลำดงักลำ่วไดอ้นัเน่ืองจำกควำมผิดของบรษัิทจดักำรเอง บรษัิทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแตว่นัที่ครบ
ก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช  ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น 

ลักษณะโครงการ : กองทนุรวมที่เสนอขำยเฉพำะผูม้ีเงินลงทนุสงู 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขำยในไทย 
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วัตถุประสงคข์องโครงการ : 

เพื่อสง่เสรมิกำรลงทนุในตลำดเงิน และใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสม ทัง้นี ้จะระดมเงินทนุจำกผูม้ีเงินลงทนุสงูไปลงทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุที่ก ำหนดไว้
ในโครงกำรจดักำร 
 
2. ประเภทกองทุน 
 
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตรำสำรหนี ้

ประเภทกองทุนตามลักษณะพเิศษ : ไม่ก ำหนด 

ประเภทการลงทนุตามลักษณะพเิศษอ่ืน ๆ : 

- กองทนุ buy & hold 

ประเภทการลงทนุตามความเสี่ยงเก่ียวกับต่างประเทศ : กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงตำ่งประเทศ 

นโยบายลดหรือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทัง้หมดทีมี่อยู่ : มี 

รายละเอียดเพิม่เตมิเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพเิศษ : 

1. กองทนุมีนโยบำยกำรลงทนุในตรำสำรหนี ้และเงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก และ/หรือศกุกู รวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ิน
สุทธิของกองทุน ซึ่งจะเนน้ลงทุนในตรำสำรที่ออก รบัรอง รบัอำวลั หรือค ำ้ประกันกำรจ่ำยเงิน โดยภำครฐับำล รฐัวิสำหกิจสถำบนักำรเงิน และ/หรือ
ภำคเอกชน ที่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรหรอืของผูอ้อกตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได ้(Investment Grade) 

2. กองทุนจะลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ซึ่งอำจมีบำงขณะที่กองทุนไม่
สำมำรถลงทุนใหเ้ป็นไปตำมสดัส่วนกำรลงทุนดงักล่ำวได ้เช่น ในช่วงระหว่ำงรอกำรลงทุน ซึ่งมีระยะเวลำประมำณ 30 วนันับตัง้แต่วนัถัดจำกวนัจด
ทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลำก่อนวนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิหรือในช่วงระยะเวลำก่อนวนัเลิกกองทุ น ซึ่งมี
ระยะเวลำประมำณ 30 วนั 

3. เงินลงทุนส่วนที่เหลือจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรหนีใ้นประเทศไดแ้ก่ ตรำสำรภำครฐัไทย เช่น ตั๋วเงินคลงั  พนัธบตัร
รฐับำล หรือพนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย พนัธบตัร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใชเ้งิน หุน้กู ้หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้กู ้ที่ กระทรวงกำรคลงัหรอื
กองทนุเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั หรอืผูค้  ำ้ประกนั และ/หรือเงินฝำก ตรำสำรทำงกำรเงิน หรอื
ตรำสำรหนีอ้ื่นใดที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย ์หรอืบรษัิทเงินทนุรำยใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ำ้
ประกนั และ/หรอื ตรำสำรหนีท้ี่บรษัิทเอกชนทั่วไป เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้  ำ้ประกนั เป็นตน้ 

4. กองทนุอำจลงทนุในหรอืมีไวซ้ึง่ตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทนุได ้(Non–Investment grade) หรอืที่ไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบั
ควำมน่ำเช่ือถือ (Unrated Bond) ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้แฝง (Structured note) 

5. กองทนุมีนโยบำยป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนเงินเต็มจ ำนวน (Fully Hedge) และอำจปอ้งกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

6. กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น ตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้
ลงทนุได ้

7. ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุนตำมขอ้ 1 บริษัทจัดกำรจะไม่นบัช่วงระยะเวลำดงันีร้วมดว้ย โดยจะ
ค ำนงึถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั 
(7.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วนันบัแตว่นัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 
(7.2) ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนครบอำยโุครงกำรหรอืก่อนเลิกกองทนุรวม 
(7.3) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุเน่ืองจำกไดร้บัค ำสั่งขำยคืน หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรอืเพื่อรอกำรลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้ง
ไม่เกินกวำ่ 10 วนัท ำกำร 
  



กองทนุเปิดกรุงศรตีรำสำรหนีต้่ำงประเทศ 6M81-หำ้มขำยผูล้งทนุรำยย่อย (AI)                        23/06/2022  Page 3 

3. ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนเงนิทุนโครงการ 

 
จ านวนเงนิทุนโครงการเริ่มต้น : 7,000,000,000.00 บำท 

นโยบายการเพิม่เงนิทนุโครงการ : ไม่มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงนิทุน : เป็นจ ำนวนรอ้ยละ 15.0 
ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำร 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท 

จ านวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 700,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายครั้งแรก : 10.0000 บำท 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดักำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 ของ
จ ำนวนเงินทนุโครงกำร ทัง้นี ้หำกบริษัทจดักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร (ใช ้green shoe option) แต่ไม่เต็มจ ำนวนที่เพิ่มอีก
รอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำร บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุและด ำเนินกำรจดทะเบียนกองทรพัยส์ิน
เป็นกองทนุรวมก่อนครบก ำหนดสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ 
 
4. การบริหารจัดการกองทุน 
 
การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 

วัตถุประสงคข์องการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) : 

- กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging) 

การลงทุนในตราสารทีมี่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทนุ 

กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยทุธก์ำรลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold) 

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

 
5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit): ไม่มี 
 
6. การจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่ำย 

หลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  

ไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

ก าหนดเวลา วธิีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน : 

ไม่มี 
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าขั้นต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก ำหนด 

จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก ำหนด 
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รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัติำมอตัรำที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน และใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้น “เง่ือนไขกำรรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ” ทัง้นี ้เมื่อบรษัิทจดักำรทรำบคำดกำรณพ์อรต์กำรลงทนุ รวมถึงอตัรำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ และ/หรอืขอ้มลูเก่ียวกบักำร
ประมำณกำรผลตอบแทนของกองทนุ หรอืขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งอื่นใด บรษัิทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วไวใ้นหนงัสือชีช้วนก่อนเริ่มท ำกำรเสนอขำย
หน่วยลงทนุครัง้แรกตอ่ไป 

เง่ือนไขกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ: 

(1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของกองทนุนีท้ัง้จ  ำนวนของผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรำย ไปยงั
กองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมลูค่ำ (KFCASH-A) (กองทุนปลำยทำง) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกองทุนปลำยทำงใน
ภำยหลังก็ได ้โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ซึ่งบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำวในวันท ำกำรก่อนวันสิน้สุดอำยุ
โครงกำร และในวนัท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะจดัใหม้ีกำรด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยท ำกำรสบัเปลี่ยน หน่วย
ลงทุนอตัโนมตัิ พรอ้มกับจ ำนวนหน่วยลงทนุส่วนที่เหลือทัง้หมดของกองทุนนี ้เพื่อใชใ้นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยงักองทนุปลำยทำงโดยอตัโนมตัิ 
โดยถือว่ำบริษัทจัดกำรไดร้บัควำมยินยอมจำกผูถื้อหน่วยลงทุนใหด้ ำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำวแลว้ และในกำรรบัซือ้คืนหน่วยล งทุน
ดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิของสิน้วนัท ำรำยกำรผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัหน่วย
ลงทุนของกองทนุปลำยทำง ภำยหลงัจำกกำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิในวนัท ำกำรถดัไป  ดงันัน้ ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถด ำเนินกำร
ขำยคืน หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุอื่นได ้โดยใหเ้ป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนของกองทนุปลำยทำง 

(2) ในกรณีเกิดเหตุกำรณท์ี่กองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมูลค่ำ (KFCASH-A) ประสบปัญหำสภำพคล่องและบริษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรใช้
เครื่องมือใดๆ ส ำหรบักำรบริหำรสภำพคล่องของกองทนุดงักล่ำว หรือมีเหตกุำรณอ์ื่นใดที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ (2) นี ้
เป็นประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ด ำเนินกำรตำมขอ้ (1) ขำ้งตน้ โดยบรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
อตัโนมตัิของกองทุนนี ้ตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุทุกรำยในวนัที่สิน้สดุอำยุโครงกำร และช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัิดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ยวิธีกำรโอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือน ำส่งเช็คทำงไปรษณีย ์หรือวิธี อื่นใดอนัจะเป็น
กำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ โดยถือว่ำบริษัท
จดักำรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ และในกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนั
ท ำรำยกำร 

(3) เมื่อเกิดเหตกุำรณต์่อไปนี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุอำจไดร้บัเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิต  ่ำกว่ำอตัรำรอ้ยละที่ก ำหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขำย
หน่วยลงทนุ 
(3.1) ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณผ์ิดนดัช ำระดอกเบีย้หรอืเงินตน้ของตรำสำรหนี ้หรอื 
(3.2) จ ำนวนกระแสเงินสดรบัของกองทนุที่ไดร้บัจำกเงินลงทนุหลงัหกัค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรจดักำรทัง้หมดไม่เพียงพอ 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

- แบบอตัโนมตัิ 

ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : เมื่อสิน้สดุอำยโุครงกำร 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนำ้ 

เงือ่นไข ข้อจ ากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

กำรช ำระคำ่รบัซือ้คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์ินอื่นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นแทน  บริษัทจดักำร
จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นแทนเงินได ้ 

กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ : 

1. บริษัทจัดกำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีค  ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณี ที่
ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึง่ตอ้งไม่เกินกวำ่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
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(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำเป็นกรณีที่เขำ้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์
แลว้ 

(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรอื 

(ข) มีเหตทุี่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตดุงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของ
บรษัิทจดักำร 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถู กตอ้ง ต่ำงจำก
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้งตั้งแต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคิดเป็นอัตรำตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกตอ้ง และผูดู้แล
ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

2. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำมขอ้ 1. บรษัิทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

(1) เลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แตไ่ดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค  ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วย
ลงทนุรำยอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบเรื่องดงักลำ่วดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พรอ้มทั้งจัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลักฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชนต์ำมขอ้ 1. (1) หรือกำรรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ำมขอ้ 1. (2) ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี  ้บริษัทจดักำร
จะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรแทนก็ได ้

(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน หำกมีผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
นัน้ โดยตอ้งช ำระคำ่ขำยคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่สง่ค ำสั่งขำยคืนก่อนหลงั 

เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทนุ : 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุอื่นที่มิใช่ “ผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย หรือผูม้ีเงินลงทนุสงู” เวน้แต่เป็นกำรโอนทำง
มรดก ซึง่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

เงือ่นไข ข้อจ ากัด การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง : 

บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบั และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัค ำสั่งซือ้ และ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ กรณีดงัตอ่ไปนี ้

1.  บรษัิทจดักำรอำจจะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ 

(1.1)  ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกวำ่รอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

(1.2)  เพื่อรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและ/หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสั่งซื ้อ
หน่วยลงทนุ และ/หรอืระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึง่อำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุได ้

2.  ในกรณีที่บริษัทจดักำรไดจ้ ำหน่ำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จ ะ
ปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุน ตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยถัดจำกวนัที่จ  ำหน่ำยหน่วยลงทุนไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษัทจัดกำรจะ
เห็นสมควรที่จะท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหนำ้ไวท้ี่ส  ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนหรือเว็บไซตข์อง
บรษัิทจดักำรหรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง 

3.  บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรขำยหน่วยลงทนุของกองทนุนีใ้หแ้ก่ผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อยหรอืผูม้ีเงินลงทนุสงู เท่ำนัน้ 
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8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.9474 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน ณ วนัที่
ค  ำนวณ 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้หมดขำ้งตน้ ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเ นียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรยีกเก็บจำกกองทนุตำมขอ้ (2) (5) และ (6) 

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.605 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชนร์ายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0749 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มูลค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แตค่่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ  : 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มูลค่ำ
หนีส้ินทัง้หมด เวน้แตค่่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

ค่าธรรมเนียมทีป่รึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แตค่่ำธรรมเนียม 
กำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

รายละเอียดเพิม่เตมิ (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เรยีกเก็บจำกกองทนุรวม : 

(1)  ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรอืขำยเพื่อประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง 

(2)  ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำที่ปรกึษำกฎหมำย ค่ำใชจ้่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งในกำรจัดกำรกองทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรโอน เงินใน
ประเทศ ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรติดตำมทวงถำม หรอื กำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรบัช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตำมที่จ่ำยจริง 

(3)  ค่ำใชจ้่ำย (ถำ้มี) ในกำรด ำเนินคดีของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสี ยหำยจำก
บรษัิทจดักำร เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรอืเมื่อไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง 

(4)  ค่ำตอบแทนผูช้  ำระบญัชี และผูด้แูลผลประโยชน ์ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชีกองทนุ ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง 

(5)  ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้เพื่อกำรลงทนุในหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ หรือค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ อื่นใดที่เกิดขึน้จำกกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินใน
ต่ำงประเทศ ตำมที่จ่ำยจริง เช่น คำ่ธรรมเนียมในกำรโอนเงินในตำ่งประเทศ หรอื ค่ำสง่เอกสำรไปต่ำงประเทศ เป็นตน้ 

(6)  ค่ำใชจ้่ำยในกำรเก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี
ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวมถวัเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจดักำรจะใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือ ทยอยตดั
จ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใชจ้่ำยนัน้ หรอืก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม 

หมายเหตุ : 

1.  ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยที่เรยีกเก็บจำกกองทนุรวมขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่มหรอืภำษีธุรกิจเฉพำะหรอืภำษีอื่นใดแลว้ 

2.  บรษัิทจดักำรจะรบัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธก์องทนุ และคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ดงันี ้

ก)  ค่ำจดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ ค่ำพิมพห์นงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพท์ี่ใชใ้นกำรท ำรำยกำรของกองทนุ 
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ข)  ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดเตรียมและเก็บรกัษำสถิติและขอ้มูล ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพห์นังสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่ส  ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุหรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุโดยตรง 

ค)  ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้เก่ียวเน่ืองกบัโครงกำรจดักำร เช่น ค่ำประกำศในหนงัสือพิมพ ์ค่ำไปรษณียำกรส ำหรบักำรสง่เอกสำรตำ่ง ๆ หรอืหนงัสือ
ติดต่อกบัผูถื้อหน่วยลงทนุ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เช่น ค่ำสมดุเช็ค เป็นตน้ 

8.3 ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : มี 
ค่าธรรมเนียม : 10.00 บำท 
ต่อหน่วยลงทนุ : 1,000.00 หน่วย 
หรือเศษของ : 1,000.00 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 
ฉบับละ : 50.0 บำท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน : มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ตำมรำยกำรที่ระบใุนรำยละเอียดเพิ่มเติมคำ่ธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยเรยีกเก็บตำมที่จ่ำยจริง 

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทนุ :  

ตำมที่จ่ำยจริง 

รายละเอียดเพิม่เตมิ (ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทนุ) : 

ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ : 

(1)  ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนช่ือ-สกลุ ที่อยู่ กำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอื่นๆ ที่เกิดขึน้จรงิซึง่พิสจูนไ์ดว้่ำ
เป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถื้อหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียน
หน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้รกิำรลกัษณะดงักลำ่ว 

(2)  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใชบ้รกิำรของธนำคำรพำณิชย ์เช่น กำรใชบ้รกิำรบตัร ATM ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำและเง่ือนไขที่ทำง
ธนำคำรพำณิชยก์ ำหนด 

(3)  ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุหรอืเงินอื่นใดที่ตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ เขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถื้อหน่วยลงทนุตำมที่ธนำคำร
พำณิชยเ์รยีกเก็บจรงิ 

(4)  ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถื้อหน่วยลงทนุ เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถื้อหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้รกิำรลกัษณะดงักลำ่ว ทัง้นี ้คำ่ธรรมเนียมที่
เรยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่มหรอืภำษีธุรกิจเฉพำะหรอืภำษีอื่นใดแลว้ 
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8.4 วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน จะค ำนวณทุกวนัโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด 
หกัดว้ย มูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ  วนัที่
ค  ำนวณ เป็นฐำนในกำรค ำนวณ และบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำตดัจ่ำยค่ำธรรมเนียมใด ๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้จำกกองทนุ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของกองทนุเป็นส ำคญั 

(1) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุเป็นรำยเดือนภำยในเวลำ 7 วนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไป หรอื 

(2) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุเมื่อครบอำยโุครงกำร 

ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรยีกเก็บจำกกองทนุตำมขอ้ (1) (4) และ (5) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีตดัจ่ำยครัง้เดียว 

ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทุนตำมขอ้ (2) เฉพำะค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบัญชีจะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริงโดยบันทึกเป็น
ค่ำใชจ้่ำยทัง้จ ำนวนของกองทนุรวมทนัที ณ วนัที่จดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม 

ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ที่เรยีกเก็บจำกกองทนุตำมขอ้ (3) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจรงิ โดยในทำงบญัชีจะทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำ
บญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกินวนัที่สิน้สดุอำยุโครงกำร ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่
ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย 

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

1. กำรลดค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำย 

1.1. ในกรณีที่บรษัิทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะลดคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร และไดด้ ำเนินกำรดงักลำ่วแลว้ บรษัิทจัดกำรจะ
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบอย่ำงทั่วถึง ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่มีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว ทัง้นี ้กำรเปิดเผยขอ้มลู
ตอ้งกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มูลดงักล่ำวอย่ำงทั่วถึง เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร 
เป็นตน้ 

1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำยใหแ้ตกต่ำงไปจำกโครงกำร ใหถื้อวำ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำร
ในเรื่องดงักลำ่วเมื่อบรษัิทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 1.1. ขำ้งตน้แลว้ 

2. กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำย 

ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงคจ์ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึน้ตำมที่ไดร้ะบุไวใ้นโครงกำร บริษัทจัดกำรตอ้งค ำนึ งถึงควำม
สมเหตสุมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงทั่วถึงดว้ยวิธีกำรที่
เหมำะสมอนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว โดยอย่ำงนอ้ยตอ้งจดัใหม้ีกำรเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดั กำร ทัง้นี ้ตำม
หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร บริษัท
จดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึน้ 

2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึน้เกินกว่ำอัตรำขั้นสูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบุไวอ้ย่ำงชัดเจนใน
โครงกำรแลว้ว่ำบริษัทจดักำรสำมำรถกระท ำกำรดงักล่ำวได ้ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดักำรประสงคจ์ะขึน้ค่ำธรรมเนียม
หรอืคำ่ใชจ้่ำยดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำว
ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 60 วนัก่อนกำรเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้ดงักลำ่ว 

(ข) ในกรณีที่กำรเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึน้เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ ทัง้นี ้ใน
กำรเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ 2. วรรคหนึ่ง มิใหน้ ำมำใชก้บักรณีที่บรษัิทจดักำรไดร้บัมติพิเศษ 

3. ในกรณีที่อตัรำผลตอบแทนที่กองทนุไดร้บัหลงัหกัค่ำใชจ้่ำยสงูกว่ำอตัรำผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิตำมที่ไดแ้จง้ไว้
ตอนเสนอขำยหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร และ/หรือค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติมจำกที่
ไดป้ระมำณกำรไว ้โดยจะไม่เกินอตัรำสงูสดุที่เรยีกเก็บไดต้ำมที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ 
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9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งทีรั่บไว้หรือจะหยุดรับค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วนัท ำกำร 

เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยบริษัทจดักำรกองทนุรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ื อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำ 
จ ำเป็นตอ้งระงบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตตุำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์และ
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่ขำยหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รับไว้แล้วหรื อจะหยุดรับค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน 
(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตอุื่นใดดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ไม่เกินกวำ่กรณีที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยุดรับค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เน่ืองจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจรงิดงันี ้
(ก) บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี  ้
(1) กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำย
ไทย หรอืกฎหมำยตำ่งประเทศ 
(2) กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย 
(3) กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสั่งเก่ียวกบักำรยดึหรอือำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูม้ีอ  ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บรษัิทจดักำรกองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

2. อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้ริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอื่นเขำ้บริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใตก้ำรจัดกำรของตนอนัเน่ืองมำจำก กำรที่
บริษัทจดักำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ว่ำดว้ยกำรด ำรงเงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้
หลกัทรพัย ์และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ ซึง่ใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร 

หมายเหตุ บรษัิทจดักำรไม่จ ำเป็นตอ้งระบ ุside pocket ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เน่ืองจำกเป็นกำรปฏิบตัิตำมประกำศซึง่บรษัิทจดักำรสำมำรถ
ด ำเนินกำร ไดอ้ยู่แลว้ 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทุน : ค ำนวณของทกุสิน้วนัท ำกำร 
และประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และตำมที่
สมำคมบรษัิทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ในกรณีที่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรค ำนวณมลูค่ำยุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะใชห้ลกักำรโ ดย
เทียบเคียงกับประกำศสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรใชแ้ละกำรตรวจสอบขอ้มูล
เก่ียวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรจะใชข้อ้มลูที่เปิดเผยตำมช่องทำงดงัตอ่ไปนี ้

(1.1) บรษัิทจดักำรจะใชข้อ้มลูดงักลำ่ว จำกระบบ Bloomberg เป็นหลกั 

(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใชข้อ้มลูตำม (1.1) ได ้จะใชข้อ้มลูจำกระบบ Reuters 

(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใชข้อ้มลูทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใชข้อ้มลูจำกระบบอื่นใดที่มีกำรเผยแพร่ขอ้มลูสู่สำธำรณชนและสำมำรถใชอ้ำ้งอิงได ้โดยควำม
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกำรใชอ้ัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ เพื่อค ำนวณมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิเป็นเงินบำท บริษัทจัดกำรจะใชอ้ัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุล
ต่ำงประเทศ โดยใชร้ำคำปิด (close) ที่ประกำศบนหนำ้จอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ค  ำนวณ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศดงักล่ำวได ้บริษัทจะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศจำกแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ที่มีกำร
เผยแพร่ขอ้มูลและสำมำรถใชอ้ำ้งอิงไดภ้ำยใตค้วำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน ์และเป็นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน หรือ
ประกำศที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพิ่มเติมในอนำคต 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรขำ้งตน้ จะตอ้งมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผู้ ดูแล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรและชดเชยรำคำตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนและหรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยเรื่องกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหน่วยลงทุนหรือ
รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 

ในกรณีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์เน่ืองจำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือกำรควบคมุ ของบริษัทจดักำร โดยเหตดุงักล่ำว
ส่งผลใหบ้ริษัทจดักำรไม่ไดร้บัขอ้มูลเก่ียวกบัรำคำของทรพัยส์ินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สำมำรถค ำนวณหรือประกำศมูลค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มู ลค่ำหน่วย
ลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืน หน่วยลงทนุได ้บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรประกำศสำเหต ุและแนวทำงปฏิบตัิใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทรำบ
ผ่ำนช่องทำง ที่เขำ้ถึงไดง้่ำยและทั่วถึง ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้

11. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจดัการปฏิบัตไิม่เป็นไปตามหลักเกณฑเ์ก่ียวกับการอนุมัตใิหจ้ดัตัง้กองทุนรวมเป็นการทั่วไป 

บริษัทจดักำรตกลงใหม้ีกำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฎิบตัิไม่เป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้งอนัมีผลใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่  
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถน ำขอ้พิพำทเขำ้สู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำรของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้
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ส่วนที ่2 ข้อผูกพนั  

1. บริษัทจัดการ 

ชื่อบริษัทจัดการ : บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศร ีจ ำกดั 

ทีอ่ยู่ (ภาษาไทย) : 

เลขที่ 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 1-2 โซนเอ ชัน้ 12 ชัน้ 18 โซนบี ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330 

ทีอ่ยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 

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

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของบรษัิทจดักำร 

บริษัทจดักำรมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อ พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หนงัสือเวียนหนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือซกัซอ้ม
ควำมเขำ้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพิ่มเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.) 

1.1 ไดร้บัคำ่ตอบแทนในกำรจดักำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และคำ่ใชจ้่ำยหรอืเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

1.2 มอบหมำยกำรจดักำรในสว่นที่เก่ียวกบักำรลงทนุ กำรปฏิบตัิกำรดำ้นงำนสนบัสนนุ (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนญุำตใหบ้รษัิท
จดักำรมอบหมำยใหบ้คุคลอื่นกระท ำกำรแทนได ้

1.3 แต่งตัง้บุคคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่กองทุน เช่น ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ผูต้ิดต่อกับผูล้งทุน ที่ปรึ กษำกำรลงทุน ที่
ปรึกษำกองทุน ผูเ้ช่ียวชำญ ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นขอ้มูล ข่ำวสำร ( Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นตน้ ทัง้นี  ้ตำมที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร 

1.4 รบัช ำระหนีเ้พื่อกองทนุดว้ยทรพัยส์ินอื่นแทนกำรช ำระหนีด้ว้ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

1.5 ช ำระคำ่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นแทนเงิน 

1.6 จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดกำรสั่งซือ้ -ขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคืนค่ำขำยหน่วยลงทุน ทัง้นี ้
ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

1.7 กระท ำนิติกรรมหรอืสญัญำใดๆ ในนำมของกองทนุ ซึง่บรษัิทจดักำรมีอ  ำนำจกระท ำไดภ้ำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 

1.8 สิทธิที่จะละเวน้ไม่ปฏิบตัิตำมมติของผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดกำร และ/หรือ ผูจ้ดักำรกองทุนมีเหตอุนัสมควรเช่ือไดว้่ำมติดงักล่ำวไม่เป็นไป
ตำม ขดั หรอืฝ่ำฝืนกฎหมำย ก.ล.ต. 

1.9 ปฏิบัติกำรอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลุซึ่งวัตถุประสงคข์องกองทุน และรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนภำยใตข้อบเขต หนำ้ที่ และค วำม
รบัผิดชอบของบรษัิทจดักำร 

2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของบรษัิทจดักำร 

บรษัิทจดักำรมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัตอ่กฎหมำย ก.ล.ต. 

2.1 กำรจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทนุ และกำรเลิกกองทนุ 

2.1.1 ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรพัยส์ินซึ่งเป็นเงินไดจ้ำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ 

2.1.2 ด ำเนินกำรขอเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนหรอืขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงกำรของกองทนุรวม ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

2.1.3 แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้กำรเพิ่มจ ำนวนเงินทุนจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทุนโครงกำรและกำรแกไ้ขเพิ่มเติมจ ำนวน และ
มลูค่ำหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมนัน้ 

2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรอืแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรอืวิธีกำรจดักำรตำมหวัขอ้ "วิธีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวิธีจดักำร" 
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2.1.5 ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม" 

2.1.6 จดัใหม้ีกำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ "กำรช ำระบญัชีกองทนุรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเมื่อเลิกโครงกำร" 

2.2 กำรบรหิำรกองทนุ 

2.2.1 จดักำรลงทุนโดยใชค้วำมสำมำรถเพื่อพิทกัษ์ประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนอย่ำงเต็มที่ โดยค ำนึงและรกัษำผลประโยชนส์งูสุดให้แก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุ และตัง้อยู่บนหลกัแห่งควำมซื่อสตัยส์จุริตและควำมรอบคอบระมดัระวงั 

2.2.2 จดักำรกองทนุใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรที่ไดร้บัอนมุตัิ ตลอดจนขอ้ผกูพนัที่ท  ำไวก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ 

2.2.3 แยกทรพัยส์ินของกองทนุไวต้่ำงหำกจำกทรพัยส์ินของบรษัิทจดักำร และน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปฝำกไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์

2.2.4 จดัใหไ้ดม้ำซึง่ผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำกกำรน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปลงทนุ 

2.2.5 สั่งผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้ง่มอบ รบัมอบ แปลงสภำพ จ ำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนช ำระและรบัช ำระรำคำคำ่หลกัทรพัย ์

2.2.6 จดัใหม้ีกำรรบัและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจดักำรของกองทนุตำมที่ก ำหนดไวใ้น
หวัขอ้ "คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยที่เรยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุและกองทนุรวม" 

2.2.7 เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทนุถือหลกัทรพัยอ์ยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เพื่อรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

2.2.8 ดแูล ติดตำม รกัษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องรอ้ง บงัคบัคดี หรอืกระท ำกำรอื่นใดอนัเก่ียวเน่ืองกบักฎหมำย เพื่อประโยชนข์องกองทนุรวม 

2.2.9 พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ" (ถำ้มี) 

2.2.10 ขอมติพิเศษจำกผูถื้อหน่วยลงทนุในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น 

2.2.11 จดัใหม้ีกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนขอ้มลูอื่นที่เกี่ยวกบัควำมเป็นไปของกองทุน
นัน้ในแตล่ะช่วงเวลำ 

2.3 กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยขอ้มลู 

2.3.1 จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรบญัชี 

2.3.2 จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และรำยงำนทกุรอบระยะเวลำบญัชีของกองทนุรวม และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่
ผูถื้อหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนด 

ส ำหรบักองทุนรวมที่มุ่งเนน้กำรลงทุนเพียงครัง้เดียวซึ่งมีอำยุกองทุนไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม จะไดร้บักำรยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท ำ
และจดัส่งรำยงำนดงักลำ่ว ซึง่เป็นไปตำมที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

2.3.3 จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพื่อกองทนุเป็นรำยวนัและสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้ 

2.3.4 จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นเพื่อกองทนุเป็นรำยวนัและสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้ 

2.3.5 ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

2.3.6 จัดท ำรำยงำนโดยระบุช่ือ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นที่มีมูลค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทุนที่ส  ำ นักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึ่งมิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุหรือไดห้ลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นมำเพิ่มเติม พรอ้มทัง้วนัที่หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นมีมลูค่ำ
เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดพรอ้มสำเหต ุและสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่น
นัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนด พรอ้มทัง้จดัท ำส ำเนำไวท้ี่บรษัิทจดักำรเพื่อใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้

2.3.7 จดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ ใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชี 
เวน้แต่กองทนุรวมเปิดที่มีกำรขำยหน่วยลงทนุเพียงครัง้เดียว และรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งล่วงหนำ้ซึ่งระบเุวลำไวแ้น่นอน (auto redemption) ไม่
ตอ้งจดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชี 

2.3.8 ประกำศขอ้มลู รำยงำน รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรตำ่งๆ ที่เก่ียวกบักองทนุ 
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2.4 กำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและงำนทะเบียนหน่วยลงทนุ 

2.4.1 จดัใหม้ีเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทัง้จดัใหม้ีกำรแจกจ่ำยขอ้มูลที่เป็น
สำระส ำคญัเกี่ยวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมใหแ้ก่ผูล้งทนุอย่ำงเพียงพอ และจดัเตรียมขอ้มลูที่เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไวเ้พื่อใหผู้ล้งทนุตรวจดู
หรอืรอ้งขอได ้

2.4.2 ด ำเนินกำรในกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 

2.4.3 ขำย รบัซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร 

2.4.4 จดัใหม้ีและเก็บรกัษำไวซ้ึ่งทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ในกรณีที่บริษัทจดักำรมอบหมำยใหผู้อ้ื่นเป็นนำยทะเบียน จะเก็บรกัษำทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท  ำกำรของนำยทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ 

2.4.5 เปิดบญัชีกองทนุและจดัใหม้ีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

2.4.6 ขอควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมขอ้ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุ" 

2.4.7 ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ไดร้บักำรจดัสรรแลว้ โดยเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ รบัซือ้
คืน หรอืสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 

2.5 กำรแต่งตัง้บคุคลอื่น 

2.5.1 จดัใหม้ีผูด้แูลผลประโยชน ์นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ผูส้อบบญัชี ผูช้  ำระบญัชีของกองทนุ ซึง่มีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 

2.5.2 แจง้ใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุทรำบถึงขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบุไวใ้นโครงกำรและขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถื้อหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัก ำร 
(ถำ้มี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่ำฝืนขอ้จ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไวใ้นโครงกำรและขอ้ผูกพั น
ระหว่ำงผูถื้อหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุนัน้โดยไม่
ชกัชำ้ 

2.5.3 แจง้หรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบักำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรอืนิติบคุคลที่เกี่ยวข้องกบักำรจดักำร
กองทนุรวม 

2.6 กำรด ำเนินกำรอื่นๆ 

ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต. 

บริษัทจดักำรกองทุนรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมขอ้ผูกพนั โครงกำรจดักำรกองทุน กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ 
หรอืค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นีใ้นกรณีที่ขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรอืโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรอืแยง้
กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสั่งดงักลำ่ว หำกบรษัิทจดักำรกองทนุไดด้  ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสั่งนั้น ให้
ถือวำ่บรษัิทจดักำรกองทนุ ไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ผกูพนัหรอืโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแลว้ 

เงือ่นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยค ำสั่งของส ำนกังำน หรือโดยเหตอุื่นใดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัท รพัย ์
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมตอ้งด ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพื่อใหบ้ริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เขำ้ท ำหนำ้ที่ต่อไปไดซ้ึ่งรวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ใหแ้ก่บรษัิทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่ 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยค ำสั่งของส ำนักงำนหรือโดยเหตุอื่ นใดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมตอ้งด ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพื่อใหบ้ริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เขำ้ท ำหนำ้ที่ต่อไปไดซ้ึ่งรวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ใหแ้ก่บรษัิทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่ 
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

ทีอ่ยู่ : อำคำรสำทรนครทำวเวอร ์3 10/F 100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์
(1) ไดร้บัคำ่ธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนข์องโครงกำรจดักำร และในสญัญำแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์
(2) บอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ ทัง้นี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(3) แตง่ตัง้ผูท้  ำหนำ้ที่เก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินในตำ่งประเทศที่กองทนุไดไ้ปลงทนุไว ้

2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์

(1) ดแูลใหบ้รษัิทจดักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตลอดจนภำระผกูพนัตำมที่ก ำหนดไวใ้นเอกสำรดงัตอ่ไปนีอ้ย่ำงเครง่ครดั 
(ก) โครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
(ข) ขอ้ก ำหนดที่ท  ำไวร้ะหวำ่งบริษัทจดักำรและผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(ค) มำตรำ 125 มำตรำ 126 มำตรำ 129 และมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย”์) และ 
(ง) ประกำศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ในปัจจุบนัและที่จะมีแกไ้ข
เพิ่มขึน้ในอนำคต 

(2) รบัรองควำมถกูตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทนุที่บรษัิทจดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ลว้เมื่อเห็นว่ำกำรค ำนวณ
ถกูตอ้งตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและกฎหมำย 

(3) จดัท ำรำยงำนโดยละเอียดในกรณีที่บรษัิทจดักำรกระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรอืในกรณีที่บรษัิทจดักำรไม่
ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่หรือภำระผูกพนัตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ (1) ขำ้งตน้ และจัดส่งรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่ส  ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 5 วนันับจำกวนัที่ผูดู้แล
ผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุำรณด์งักลำ่ว 

(4) แจง้ใหบ้รษัิทจดักำรทรำบถึงกรณีที่บรษัิทจดักำรไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่หรอืภำระผกูพนัตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ (1) ขำ้งตน้ 

(5) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบังคบัคดีใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของตน หรือฟ้องรอ้งเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุหรอืเมื่อไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยที่เรยีกช ำระจำกทรพัยส์ินของกองทนุได ้

(6) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้  ำระบญัชีปฏิบตัิตำมกฎหมำย ซึ่งรวมถึงมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หำกผูช้  ำระบญัชี
ไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ และดแูลใหส้ินทรพัยข์องกองทนุอยู่ในควำมดแูลของตน
จนกวำ่กระบวนกำรช ำระบญัชีจะแลว้เสรจ็ 

(7) แสดงควำมเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์เก่ียวกบักำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนของกองทนุในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำตำมกฎหมำย โดยแสดงไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปีและรำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีของกองทนุ 

(8) จดัท ำบญัชีของกองทนุและดแูลรกัษำสินทรพัยข์องกองทนุ 

(9) จดัท ำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ที่จ  ำเป็นเพื่อแสดงรำยกำรธุรกรรมทัง้หมดที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำขึน้ในกำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่แ ละภำระ
ผกูพนัของตนตำมสญัญำนี ้รวมทัง้จดัท ำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ตำมที่กฎหมำยและโครงกำรจดักำรกองทนุรวมก ำหนด 

(10) จัดท ำและเก็บรกัษำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ของกองทุนเพื่อใหบ้ริษัทจัดกำรสำมำรถเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี และรำยงำนทุกรอบ
ระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีของกองทนุตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(11) เก็บรกัษำ จดัท ำ และจดัส่งใบรบัรอง เช็ค รำยงำนกำรเงิน ค ำบอกกลำ่วและเอกสำรอื่น ๆ ที่บรษัิทจดักำรหรอืกองทนุตอ้งจดัท ำหรอืจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุหรอืตำมค ำสั่งของผูถื้อหน่วยลงทนุ 

(12) กระท ำกำรอื่นที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ขำ้งตน้ 
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(13) ปฏิบัติหนำ้ที่อื่น ๆ ตำมที่ตกลงเป็นลำยลักษณอ์ักษรกับบริษัทจัดกำรโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผูดู้แลผลประโยชน ์ทัง้นี ้หำกผูดู้แล
ผลประโยชนต์อ้งปฏิบตัิหนำ้ที่นอกเหนือจำกที่ก ำหนดตำมสัญญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ใหผู้ดู้แลผลประโยชนม์ีสิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนเพิ่ มเติม
ตำมแต่จะตกลงรว่มกนักบับรษัิทจดักำร 

(14) ปฏิบัติตำมหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไวโ้ดยเครง่ครดั 

ผูด้แูลผลประโยชนม์ีอ  ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทุนรวม และตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ดูแลรกัษำประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์
ผูด้แูลผลประโยชนร์ำยเดิมมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็น เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่ สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อไปได ้ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว
รวมถึงกำรลงลำยมือช่ือในหนังสือเพื่อรบัรองควำมถูกตอ้ง และครบถว้นของสิ่งที่ส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์ำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง ผูด้แูล
ผลประโยชน ์

ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำร งดเวน้กระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ในกำรดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุ
อำจใชส้ิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูล
ผลประโยชนเ์พื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้

ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชนข์อง
ผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชนห์รือเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะ
ที่เป็นธรรม และไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดท้รำบขอ้มลูดงักลำ่วมิไดแ้สดงกำรคดัคำ้น 

ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติใหผู้ด้แูลผลประโยชนม์ีอ  ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่จ  ำเป็น เพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุได ้

เงือ่นไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ภำยใตเ้งื่อนไขสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำไดต้่อเมื่อไดร้บั
อนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 

(1) เมื่อบริษัทจดักำรหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกล่ำวใหอ้ีกฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหนำ้เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนัหรือนอ้ยกว่ำ 90 วนัในกรณีที่เป็นควำมยินยอมร่วมกนั โดยท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเพื่อแจง้ใหอ้ีกฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบ 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผูดู้แลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้อนัเป็นสำระส ำคญัของสญัญำนี ้
คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได ้โดยบอกกลำ่วลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั 

(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรหรือมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รื อประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื กฎหมำยอื่นใดและบรษัิทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนท์ัง้สองฝ่ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญำใหส้อดคลอ้งกบัประกำศค ำสั่งระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่ำว ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำ วมีผลเป็นกำร
เพิ่มภำระหนำ้ที่แก่ผูดู้แลผลประโยชนแ์ละผูดู้แลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรบัหนำ้ที่ดงักล่ำว ผูดู้แลผลประโยชนม์ีสิทธิบอกเลิกสญัญำแต่ งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกลำ่วใหบ้รษัิทจดักำรทรำบลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 90 วนั 

(4) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยไดแ้ลว้ทัง้ห มดของ
กองทนุ เรยีกรอ้งใหม้ีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ ำขอ้มลูต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรกองทุนหรอืขอ้มลูอื่นที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผยหรอืใชใ้นทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกองทุน หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลป ระโยชน ์
ทัง้นี ้กำรบอกเลิกสญัญำจะตอ้งบอกกลำ่วลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนั 

(6) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนข์ำดคุณสมบัติขอ้หนึ่งขอ้ใดตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผูดู้แลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวม” บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดักำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยใน 15 วนันบัแตว่นัที่บรษัิทจดักำรตรวจพบเอง หรอืปรำกฏจำก
กำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดท้ ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแลว้ใหบ้ริษัทจดักำร
แจง้กำรแกไ้ขดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนันบัตัง้แต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเสร็จสิน้หำกผูด้แูลผลประโยชนม์ิไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้ง
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ภำยในเวลำก ำหนด บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรขออนญุำตเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัครบ
ก ำหนดเวลำใหแ้กไ้ข เมื่อไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ บริษัทจดักำรจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ื่นแทนผูด้แูลผลประโยชน์
เดิมโดยพลนั 

(7) ในกรณีที่มีเหตุตอ้งเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนและแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนอ์ื่นแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ใหก้ระท ำไดต้่อ เมื่อบริษัท
จดักำรไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้  

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวม หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำได้ หำกเป็นกรณีที่
มีนยัส ำคญัและไม่สำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจดักำรกองทนุรวมมีอ  ำนำจบอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์ินกองทุนรวม : 

ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2724-3377 

และ/หรือ บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.อนุญำต และ/หรือศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็นตน้ และ/หรือ ผูร้บัฝำกหลกัทรพัยต์่ำงประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งที่บริษัทจดักำร และ/หรือ
ผูด้แูลผลประโยชนแ์ตง่ตัง้ขึน้เพื่อเก็บรกัษำทรพัยส์ินในตำ่งประเทศ 

3. นายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

ช่ือ : บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศร ีจ ำกดั 

ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 12 แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท ์0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com 

4. ผู้จัดจ าหน่าย : - 

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

7. ทีป่รึกษาการลงทุน 

ไม่มี 

8. ทีป่รึกษากองทุน : - 

9. ผู้ประกัน 

ประเภทของผูป้ระกนั : 
ช่ือ : 
ที่อยู่ : 
ประเภทและกำรประกอบธุรกิจของผูป้ระกนั : 
ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของผูป้ระกนั : 
สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ : 
ผลกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ : 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ : 
รำยละเอียดเก่ียวกบักำรประกนั 
เง่ือนไขกำรรบัประกนั :- 
จ ำนวนเงินทนุประกนั : 
จ ำนวนผลตอบแทนที่ประกนั : 
ระยะเวลำกำรประกนั : 
วนัครบก ำหนดระยะเวลำกำรประกนัแตล่ะงวด : 
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วนัที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัช ำระเงินลงทนุ (และผลตอบแทน) : 
ผลของกำรขำยคืนหนวยลงทนุก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำรประกนั : 
ผลของกำรขำยคืนหรอืไถ่ถอนหน่วยลงทนุเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำประกนั ในกรณีที่มลูค่ำหน่วยลงทนุสทุธิสงูกวำ่มลูค่ำ ที่ประกนั : 
กำรแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญำประกนัในเรื่องใดอนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน ์จะตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลง ทนุ : 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผูป้ระกนั : 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

11. คณะตัวแทนผู้ถอืหน่วยลงทุน : - 

12. Prime Broker: - 

13. สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

กองทุนนีจ้ะไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่ำงอำยุโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนพรอ้มกับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดย
อตัโนมตัิทัง้หมด ไปยงักองทนุเปิดกรุงศรตีรำสำรเงิน-สะสมมลูค่ำ (KFCASH-A) หรอืกองทนุเปิดตรำสำรหนีอ้ื่นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนักองทุนใดกองทนุ
หนึ่ง โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในหวัขอ้ "กำรรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ" 

สิทธิในการรับเงนิปันผล : 

ไม่มี 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีที่ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนมีลกัษณะเป็น “ผูล้งทุนที่มิใช่รำยย่อยหรือผูม้ีเงินลงทุนสงู” ตำมที่ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด รวมถึงกำรโอนทำงมรดก 

วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ 

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  ำนกังำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน หรือส ำนกังำนผูส้นบัสนุนที่เปิดบญัชีกองทนุไวใ้นกรณีที่
ผูร้บัโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนแลว้ผูโ้อนจึง
ท ำกำรโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียคำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจำกที่ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนแลว้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรอืผูส้นบัสนนุจะสง่มอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษี
พรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 

(4) ในกรณีที่ผูโ้อนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและตอ้งกำรโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งน ำสง่ใบส ำคญัหน่วยลงทนุคืนใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพื่อท ำกำร
โอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หำกผูร้บัโอนตอ้งกำรไดใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุจะตอ้งยื่นเรื่องกำรขอใหอ้อกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ" 

นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัแตว่นัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์

ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุไดต้่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ 

ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุอื่นที่มิใช่ “ผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อยหรือผูม้ีเงินลงทนุสงู” เ วน้แต่เป็นกำรโอนทำง
มรดก ซึง่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

 

 
  



กองทนุเปิดกรุงศรตีรำสำรหนีต้่ำงประเทศ 6M81-หำ้มขำยผูล้งทนุรำยย่อย (AI)                        23/06/2022  Page 18 

สิทธิในการลงมตเิพือ่แก้ไขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อใหบ้ริษัทจดักำรท ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจัดกำรได ้ทัง้นี ้บริษัทจดั กำรจะกระท ำตำม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจดักำรหรอืบรษัิทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจำ้ของ
บญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในสว่นที่เกินดงักลำ่ว 

สิทธิในการได้รับเงนิคืนเม่ือเลิกโครงการ : 

ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคืนเมื่อบริษัทจดักำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะจดัใหม้ีกำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ ์และวิ ธีกำรที่ระบไุวใ้น
หวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีกองทนุ และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเมื่อเลิกโครงกำร” 

สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ : 

(1) ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหม้ีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์เมื่อผูถื้อ
หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้สิน้ของโครงกำรจดักำร
และ เมื่อไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ 

(2) กำรจดักำรกองทนุอยู่ภำยใตก้ำรดแูลของผูด้แูลผลประโยชน ์ซึง่เป็นสถำบนักำรเงินที่มั่นคงมีช่ือเสียงและควำมรูค้วำมสำมำรถ อนัจะเป็นกำรควบคมุ
ใหบ้รษัิทจดักำรปฏิบตัิตำมรำยละเอียดโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถื้อหน่วยลงทนุกบั
บรษัิทจดักำรอย่ำงเครง่ครดั โดยผูถื้อหน่วยลงทนุไม่จ ำเป็นตอ้งติดตำมดว้ยตนเองตลอดเวลำ 

(3) กำรรว่มลงทนุในกองทนุนี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุตกลงมอบใหบ้ริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนเ์ป็นผูส้นบัสนนุของตนในกำรจดักำร และดแูลทรัพยส์ิน
ทัง้ปวงของกองทนุดงันัน้ จึงไม่จ ำเป็นตอ้งมีกำรประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อกำรใดๆ เวน้แตบ่รษัิทจดักำรผูด้แูลผลประโยชนห์รอืตำมมติเสียงขำ้งมำกของ
ผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำรจดักำร 

รายละเอียดเพิม่เตมิ :- 

ผูถื้อหน่วยลงทนุมีควำมรบัผิดจ ำกดัเพียงไม่เกินคำ่หน่วยลงทนุที่ยงัสง่ใชแ้ก่บรษัิทจดักำรกองทนุรวมไม่ครบ 

กำรที่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ใหถื้อว่ำผูถื้อหน่วยลงทุ นดงักล่ำว
ยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัซึง่ลงนำมโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกบรษัิทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดักำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชนต์อบแทน และคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. โครงกำรจดักำรจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทึกช่ือผูเ้ปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึ่งในกรณีผูถื้อหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทนุรว่มกนั
บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะถือเอำ
บคุคลที่มีช่ือแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 

2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดกำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งไดแ้ก่ หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 
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(1) หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) 

ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ในกำรจองซือ้หน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้แรก 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วย ลงทุน เพื่อ
เป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ จ ำนวนเงินที่ไดร้บัใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุ นจะด ำเนินกำรส่งมอบ
หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ทำงไปรษณียภ์ำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำสง่หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่  ระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร หรือ อีเมล์
เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วย
ลงทนุครัง้แรก 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร 

(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) 

ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) เมื่อบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุไดร้บัค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้ไดช้ ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแล้ว บริษัทจดักำร
หรือผูส้นับสนุนจะออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนภำยในวนัเดียวกัน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนที่ปรำกฏช่ือในสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง และผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลำยมือช่ือในสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้ 

บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจง้ช่ือผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุก็ต่อเมื่ อบริษัทจัดกำร
ไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อ
ว่ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนออกใหใ้นนำมบริษัทจัดกำรแก่ผูส้ั่งซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยล งทุนของ
กองทนุและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรอืขำยคืนหน่วยลงทนุ 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งน ำสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำใหบ้ริษัทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนบนัทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนใหเ้ป็น
ปัจจุบนัอยู่เสมอ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถน ำสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบนัทึกรำยกำรใหเ้ป็นปัจจุบนัไดต้ัง้แต่วนัท ำกำรถัดจ ำกวันที่
ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะถือ
ว่ำถกูตอ้งเมื่อรำยกำรดงักลำ่วตรงกนักบัขอ้มลูที่บนัทกึไวใ้นระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) เป็นหนงัสือรบัรอง
สิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร 

บริษัทจดักำรกองทุนรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อบริษัทจัดกำร
กองทนุรวมและบคุคลอื่นได ้

ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุบรษัิทจดักำรกองทนุรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน : 

ไม่มี 

16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพยส์นิอ่ืน 

วิธีการช าระเงนิหรือทรัพยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน : 

กำรด ำเนินกำรในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรหนีห้รอืลกูหนีต้ำมสิทธิเรยีกรอ้งผิดนดัช ำระหนี ้หรอืตรำสำรที่ลงทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถ
จ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่สมเหตสุมผล 

ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินกำรเมื่อมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะ ไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ดห้รือ เมื่อ
ปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนั้นประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ด้วยรำคำที่
สมเหตสุมผล 

1. กำรก ำหนดใหเ้ป็นผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอื่นที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้
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1.1 กรณีกองทนุที่บรษัิทจดักำรไดบ้นัทกึมลูค่ำตรำสำรหนีห้รอืสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 

บริษัทจัดกำรจะก ำหนดใหผู้ถื้อหน่วยทุกรำยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน ณ วนัที่บริษัทจัดกำรบนัทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็ น 0 เวน้แต่บริษัท
จดักำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 1.2 ก่อนแลว้ 

1.2 กรณีที่มีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รอืลกูหนีต้ำมสิทธิเรยีกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้หรอืเมื่อปรำกฏขอ้เท็จจรงิที่บรษัิทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นวำ่ตรำสำรที่ลงทนุโดยมีนยัส ำคญัตอ่ NAV ของกองทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพคลอ่ง หรอืไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่สมเหตสุมผล 

บริษัทจดักำรอำจก ำหนดใหผู้ถื้อหน่วยทกุรำยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน ณ วนัที่มีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถ
ช ำระหนีไ้ดก้็ได ้หรือเมื่อปรำกฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำย
ไดด้ว้ยรำคำที่สมเหตสุมผล 

2. บรษัิทจดักำรจะกำรแจง้ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่บรษัิทจดักำรบนัทกึมลูค่ำตรำสำรหนีห้รอืสิทธิเรยีกรอ้งเป็น 
0 โดยระบขุอ้มลู ไดแ้ก่ ประเภท จ ำนวน ช่ือผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้ง เงินส ำรอง (ถำ้มี) และวนัที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำร
หนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หรือวนัที่บริษัทจดักำรทรำบถึงพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้แลว้แต่
กรณี 

3. บริษัทจดักำรจะกำรจดัใหม้ีขอ้มลูตำมขอ้ 2. ไวท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่ ส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำรและสถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนุนกำรขำย
หรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้นกำรซือ้ขำยหน่วยของกองทุน ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทจัดกำรแจง้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. เป็นระยะเวลำ อย่ำง
นอ้ย 30 วนัดว้ย 

หมำยเหต:ุ 
(1)  กรณีที่มีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้บริษัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเ รียกรอ้ง

นัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 
(2)  เมื่อปรำกฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนโดยมีนยัส ำคญัต่อ NAV ของกองทุนนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง 

หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่สมเหตสุมผล บริษัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรนัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจำรณำแลว้มี
ควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำตรำสำรที่กองทนุลงทนุโดยมีนยัส ำคญัต่อ NAV ของกองทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถ
จ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่สมเหตุสมผล และกำรจ ำหน่ำยจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้นี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูดู้แ ล
ผลประโยชน ์

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ไดม้ีกำรก ำหนดผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอื่นที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีต้ำมขอ้ 1. บริษัทจดักำรจะรบัช ำระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุไดเ้มื่อด ำเนินกำรดงันี ้

(1) ระบรุำยละเอียดเก่ียวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นไวใ้นขอ้ผกูพนั 

(2) ตอ้งไดร้บัมติพิเศษจำกผูถื้อหน่วยก่อนกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ โดยด ำเนินกำรดงันี ้
(2.1) ระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัทรพัยส์ินที่กองทนุจะไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น มลูค่ำของทรพัยส์ิน ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำย เช่น ค่ำใชจ้่ำยใน
กำรไดม้ำซึง่ทรพัยส์ิน ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรทรพัยส์ิน และคำ่ใชจ้่ำยในกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ิน เป็นตน้ 
(2.2) ระบเุหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรบัช ำระหนี ้
(2.3) จดัใหม้ีหรอืจดัท ำเอกสำรหลกัฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
(2.3.1) เอกสำรหลกัฐำนซึง่แสดงใหเ้ห็นไดว้่ำมีกำรผิดนดัช ำระหนีเ้กิดขึน้ 
(2.3.2) บทวิเครำะหแ์ละเหตผุลประกอบบทวิเครำะหท์ี่บริษัทจดักำรจดัท ำ ซึ่งแสดงถึงพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่
สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้หรือขอ้เท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนั้นขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยร ำคำที่
สมเหตสุมผล 

ส่วนที ่2 กำรด ำเนินกำรเมื่อบรษัิทจดักำรไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นเพื่อกองทนุ 

1. แจง้ขอ้มลูต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดร้บัทรพัยส์ินมำ โดยระบขุอ้มลู ไดแ้ก่ ประเภท จ ำนวนและช่ือผูอ้อก
ตรำสำรหนีห้รอืลกูหนีต้ำมสิทธิเรยีกรอ้ง วนัที่บรษัิทจดักำรไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น พรอ้มทัง้รำยละเอียดเก่ียวกบัทรพัยส์ิน
ที่ไดร้บัโดยมีสำระส ำคญัอย่ำงนอ้ยเก่ียวกบัทรพัยส์ินดงักลำ่ว มลูค่ำทรพัยส์ิน คำ่ใชจ้่ำยในกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น 
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2.  เปิดเผยขอ้มลูภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บรษัิทจดักำรไดแ้จง้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมขอ้ 1. เป็นระยะเวลำมำกกวำ่หรือเท่ำกบั 30 วนั 
2.1 จดัใหม้ีรำยละเอียดตำมขอ้ 1. ไวท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบรษัิทจดักำรตลอดจนสถำนที่ติดตอ่ทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบั
ซือ้คืนที่ใชใ้นกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ 
2.2 กรณีเป็นกองทนุปิด นอกจำกกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ 2.1 แลว้ ใหบ้ริษัทจดักำรระบไุวใ้นกำรประกำศ NAV และมลูค่ำหน่วยในครัง้ถดัจำกวนัที่ไดร้บั
ทรพัยส์ินนัน้มำว่ำกองทุนไดร้บัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นซึ่งผูล้งทุนสำมำรถขอดูรำยละเอียดไดท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริ ษัทจัดกำร 
โดยใหร้ะบไุวใ้นกำรประกำศดงักลำ่วไม่นอ้ยกวำ่ 3 ครัง้ติดตอ่กนั 

3. ก ำหนดรำคำทรพัยส์ินที่กองทุนไดร้บัมำจำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น เพื่อใชใ้นกำรค ำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่
สมำคมก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

4. ค ำนวณ NAV ของกองทนุที่มีกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น 
4.1 กรณีที่บริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจดักำรตอ้งไม่น ำทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นและเงินไดส้ทุธิ
จำกทรพัยส์ินอื่นที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำกขอ้ 4.1 บรษัิทจดักำรตอ้งน ำทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

5. ด ำเนินกำรกบัทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น 
5.1 กรณีที่บริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 1. ของส่วนที่ 1 ใหบ้ริษัทจดักำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นในโอกำสแรกที่
สำมำรถกระท ำไดโ้ดยค ำนงึถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยเป็นส ำคญั (เวน้แตใ่นกรณีที่ผูถื้อหน่วยที่มีสิทธิในเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอื่นที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระ
หนีต้กลงรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินดงักล่ำวแทนเงิน ทัง้นี ้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผูกพนัและตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่สมำคมก ำหนดโดยไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.) 
5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำกขอ้ 5.1 ให ้บรษัิทจดักำรด ำเนินกำรกบัทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นดงักลำ่วตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
5.2.1 กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุนัน้สำมำรถลงทนุไดบ้รษัิทจดักำรอำจมีไวซ้ึง่ทรพัยส์ินดงักลำ่วต่อไปเพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุก็ได ้
5.2.2 กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทุนนัน้ไม่สำมำรถลงทุนไดบ้ริษัทจัดกำร ตอ้งจ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักล่ำวในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำไดโ้ดย
ค ำนงึถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยเป็นส ำคญั 
5.3 ในระหวำ่งที่บรษัิทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรอำจจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์ินดงักลำ่วก็ได ้
5.4 ในกรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน ใหบ้ริษัทจดักำรจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุ เวน้แต่กรณีกองทุนเปิดที่บริษัทจดักำรบนัทึก มลูค่ำตรำ
สำรหนีห้รอืสิทธิเรยีกรอ้งเป็น 0 ใหบ้รษัิทจดักำรจ่ำยจำกเงินส ำรอง รำยไดห้รอืผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำกกำรบรหิำรทรพัยส์ินนัน้ 

6. คืนเงินแก่ผูถื้อหน่วยภำยใน 45 วนั นบัแตว่นัที่มีเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้
6.1 ใหบ้ริษัทจัดกำรเฉลี่ยเงินไดสุ้ทธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นคืนในแต่ละครัง้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยตำมขอ้ 1. ของส่วนที่ 1 
แลว้แตก่รณี ภำยใน 45 วนันบัแตว่นัที่มีเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้
6.2 ใหแ้จง้รำยละเอียดเก่ียวกบักำรเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่บรษัิทจดักำรไดเ้ฉลี่ยเงินคืน 
6.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นว่ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอื่นที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีไ้ม่คุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงิ นคืนใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยบริษัทจดักำรอำจน ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัย์สินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้งักลำ่วไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยจะคุม้กบั
ภำระคำ่ใชจ้่ำยก็ได ้
หำกไดม้ีกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นจนครบถว้นแลว้ และปรำกฏว่ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอื่นที่ได้จำกกำรรบัช ำระ
หนีน้ัน้ไม่คุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดักำรอำจน ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอื่นที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้งักล่ ำวมำรวมค ำนวณเป็น 
NAV ของกองทนุก็ได ้ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรดงักลำ่วไดต้่อเมื่อไดร้ะบรุำยละเอียดไวใ้นขอ้ผกูพนัแลว้ 
6.4 ส ำหรบักองทนุเปิดที่บรษัิทจดักำรไดบ้นัทกึมลูค่ำตรำสำรหนีห้รอืสิทธิเรยีกรอ้งเป็น 0 หำกตอ่มำปรำกฏว่ำบรษัิทจดักำรไดร้บัช ำระหนีต้ำมตรำสำรหนี้
หรอืสิทธิเรยีกรอ้งดงักลำ่วเป็นเงิน ใหบ้รษัิทจดักำรปฏิบตัิตำมขอ้ 6.1 – 6.3 โดยอนโุลม 

กำรช ำระเงินหรอืทรพัยส์ินอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ปรำกฏช่ือตำมทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ 
เวลำที่ก ำหนด เท่ำนัน้ 

วิธีการช าระเงนิหรือทรัพยส์ินอ่ืนใหแ้ก่บุคคลทีเ่ก่ียวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) : 

- 
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17. การจัดท าทะเบยีนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจดักำรกองทุนรวมมีหนำ้ที่จดัใหม้ีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตำมหลกัเกณฑท์ี่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และกำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอื่น รวมทัง้กำรใหส้ิทธิหรือกำรจ ำกดัสิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่
ปรำกฏรำยช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หำกไดก้ระท ำตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผูกพนัหรือตำมกฎหมำยแลว้ ใหถื้อว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนำ้ที่แลว้ 

บรษัิทจดักำรกองทนุรวมหรอืนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้

(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะท ำใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้งทนุ
สถำบนั ผูล้งทนุรำยใหญ่ หรือผูม้ีเงินลงทนุสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นกำรโอนทำงมรดก 

(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะท ำใหผู้ถื้อห น่วย
ลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถำบนัหรอืผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นกำรโอนทำงมรดก 

(ค) กำรโอนหรอืกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อน
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ 
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ 

ข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 

กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บรษัิทจดักำรจะไม่นบัคะแนน
เสียงสว่นที่เกินดงักลำ่ว 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน: 

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรไป
ตำมมติของผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถื้อวำ่ผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ ำเนินกำรดงักลำ่วและมีผลผกูพนัตำมมติ 

มติของผูถื้อหน่วยลงทนุที่ใหด้  ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำย ใหถื้อว่ำมตินัน้เสียไปในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อ
แกไ้ขขอ้ผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน (มติของผูถื้อห น่วยลงทุนที่มี
คะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกวำ่สำมในสี่ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึง่เขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรอืของจ ำนวน
หน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แตก่รณีที่กองทนุรวมมีกำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอ
มติผูถื้อหน่วยลงทุน นอกจำกจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับกำรขอมติ ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรือที่ก ำ หนดไวใ้น
มำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรอืตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ลว้ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั ตอ้งไดร้ับมติเสียงขำ้ง
มำกหรอืมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือ มติพิเศษของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรอืมติพิเศษของ จ ำนวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด
ที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

วิธีการแก้ไขเพิม่เตมิข้อผูกพัน : 

กำรแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมีสำระส ำคัญที่เป็นไปตำม และไม่ขัดหรื อแยง้กับ
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ใหถื้อว่ำขอ้ผกูพนัส่วนที่
แกไ้ขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญำ 
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กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เรื่องที่กระทบตอ่
สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ใหร้วมถึง 
(ก) ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัผลประโยชนต์อบแทนและกำรคืนเงินทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื่นตำมขอ้ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น 
(ง) ขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำรประกันตำมขอ้ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและขอ้ก ำหนด
เก่ียวกบั กำรแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญำประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน ์
(จ) เรื่องที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวำ่กระทบตอ่สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 

กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้ใหม้ีผลผกูพนัเมื่อไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(ก) เป็นกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัใหม้ีสำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แกไ้ขเพิ่มเติม โดยไดร้บัมติโดยเสียงขำ้งมำกหรอืมติพิเศษ
ของผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แลว้แตก่รณี หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงควำมเห็นว่ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุ
อย่ำงมีนยัส ำคญั 

กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัไม่วำ่กรณีใด 

ตอ้งกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือช่ือ โดยบคุคลผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตรำบริ ษัท (ถำ้
มี) บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัใหม้ีขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  ำกำรและเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดู
ได ้รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั พรอ้มทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ พรอ้มกบักำรสง่รำยงำนประจ ำปีของกองทนุรวม 

18. การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี 

รายละเอียดเพิม่เตมิ : 

บริษัทจดักำรตกลงใหม้ีกำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฎิบตัิไม่เป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถน ำขอ้พิพำทเขำ้สู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้

19. การเลิกกองทุนรวม 

เงือ่นไขในการเลิกกองทุน : 

1. หำกปรำกฏว่ำกองทนุมีจ ำนวนผูถื้อหน่วยลงทนุลดลงเหลือนอ้ยกวำ่ 35 รำยในวนัท ำกำรใด 

2. ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทนุรวม หำกปรำกฏวำ่ 
(1) มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรือขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถื้อหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรอืค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักลำ่ว 
(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดักำรมิไดป้ฏิบตัิหรือดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อ
ผูล้งทุนทั่วไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทนุ 
(3) ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมผูล้งทนุประเภทสถำบนั หำกปรำกฎขอ้เท็จจริงว่ำมีผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผูล้ง ทนุประเภท
สถำบนัตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

3. เมื่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำม
เสียหำยแก่กองทนุเปิด หรอืไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของตน 

4. เมื่อไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทนุ 
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5. ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกแลว้ ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรที่สำมำรถลงทนุไดอ้ย่ำงเหมำะสมและ/หรอืกรณีอื่นใดตำมที่ก ำหนดไว้
ในโครงกำร บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงกำรจัดกำรและด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด 

6. กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุเมื่อครบอำยโุครงกำร 
(1) วนัเลิกโครงกำรไดแ้ก่ วนัถดัจำกวนัครบอำยโุครงกำร 
(2) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระบญัชีกองทนุตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

การด าเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม : 

1. แจง้ใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งทรำบก่อนวนัเลิกกองทนุรวมไม่นอ้ยกวำ่ 5 วนัท ำกำร โดยวิธีกำรดงันี ้
(1) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์
(2) แจง้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(3) แจง้ตลำดหลกัทรพัยใ์นกรณีที่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์

2. ด ำเนินกำรดว้ยวิธีกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทรำบเรื่องดงักลำ่วก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 5 วนัท ำกำร 

3. จ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแสรำยวนั เงินฝำกประเภทออมทรพัย ์และตั๋วสญัญำใชเ้งินที่มีก ำหนด
ระยะเวลำใชเ้งินคืนเมื่อทวงถำม ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัเลิกกองทนุรวม 

4. กรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทุนรวมเพรำะเหตอุื่นนอกเหนือกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทุนเมื่อครบอำยุโครงกำร บริษัทจดักำรจ ะปฏิบตัิให้
เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

20. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน 

บริษัทจดักำรจะจดัใหม้ีกำรช ำระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผูช้  ำระบญัชีที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบเพื่อท ำหนำ้ที่รวบรวมและแจกจ่ำย
ทรพัยส์ินที่คงเหลือจำกกำรช ำระหนีส้ินของกองทนุรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอื่นตำมแต่จ ำเป็นเพื่อช ำระบญัชีกองทนุใหเ้สรจ็สิน้ 
ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

ส ำหรบัคำ่ใชจ้่ำยและเงินคำ่ตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยเงินคืน
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิเท่ำที่คงเหลืออยู่ตำมสัดส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยู่ตำมหลักฐำนที่ ปรำกฎใน
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงกำร 

เมื่อไดช้ ำระบญัชีเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และภำยหลงัจำกจดทะเบียน
เลิกกองทนุรวมแลว้ หำกปรำกฎว่ำยงัมีทรพัยส์ินคงคำ้งอยู่ใหผู้ช้  ำระบญัชีจดักำรโอนทรพัยส์ินดงักล่ำวใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดใหท้ี่ท  ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช  ำระเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที่ไม่มำรบัเงิน หรือเป็นผูถื้อ หน่วยลงทุนที่บริษัท
จดักำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้หรือในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่มีภมูิล  ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 
บรษัิทจดักำรจะอำ้งอิงที่อยู่ของบรษัิทจดักำรเป็นภมูิล  ำเนำ เพื่อบรษัิทจดักำรจะไดน้ ำทรพัยด์งักล่ำวไปวำงทรพัย ์ณ ส ำนกังำนวำงทรพัย ์และด ำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้

โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกส ำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถื้อหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถื้อหน่วยลงทนุ
กบับรษัิทจดักำรกองทนุรวม 


