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ส่วนที่ 1: รายละเอียดโครงการจัดการ 
 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 
ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรหนี ้6M7-หำ้มขำยผูล้งทนุรำยย่อย (AI) 

ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krungsri Fixed Income 6M7 Fund-Not for Retail Investors (AI) 

ช่ือย่อโครงการ : KFXAI6M7 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด 

ประเภทการขาย : ครัง้เดียว 

การก าหนดอายุโครงการ : 0 ปี 6 เดือน 0 วนั 

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

รายละเอียดเพิ่มเติมเง่ือนไข (อายุโครงการ) : 

1.  อำยโุครงกำรประมำณ 6 เดือน โดยไม่ต ่ำกว่ำ 5 เดือน และไม่เกินกว่ำ 7 เดือน นบัถดัจำกวนัที่จดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวม ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรโดยวิธีใดๆ เพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบวนัที่สิน้สดุอำยโุครงกำรภำยใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนฯ ดงักล่ำว และในกรณี
ที่เป็นวนัหยดุใหเ้ลื่อนเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

2.  ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนที่น  ำเงินลงทุนไปลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
กฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุในประเทศที่กองทนุไปลงทนุ และ/หรือมำตรกำรเกี่ยวกบักำรส ำรองเงินทนุในประเทศ  ซึ่งอำจมีผลกระทบ
ท ำใหก้องทนุไม่สำมำรถแปลงค่ำเงินลงทนุกลบัมำเป็นสกลุเงินบำทไดใ้นวนัที่กองทนุครบอำยโุครงกำร จึงท ำใหก้องทนุอำจมีอำยโุครงกำรมำกกว่ำ 
6 เดือน ทั้งนี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำน ำเงินลงทุนรวมทั้งผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจำกเงินลงทุนของกองทุนดังกล่ำวไปลงทุนต่อ ใน
ทรพัยส์ินต่ำงๆ หรือในรูปแบบอ่ืนใดที่ไม่ขัดกบัประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดกบัผูล้งทุนของกองทุนดงักล่ำว 
โดยบริษัทจัดกำรจะท ำหนังสือแจง้ใหก้ับผูถ้ือหน่วยลงทุนทรำบ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจัดกำรจะน ำเงินลงทุนพรอ้มทัง้ผลประโยชนท์ัง้หมดกลบั คืน
ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยเรว็ที่สดุในโอกำสแรกที่บริษัทจดักำรสำมำรถกระท ำได ้

3.  บริษัทจดักำรอำจขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกออกไป โดยอยู่ในกรอบระยะเวลำที่บริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรจดทะเบียนกอง
ทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท ำกำรสดุทำ้ยของรอบกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวแ้ต่
แรก และจะประกำศกำรขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกใหผู้ล้งทนุทรำบทำงเว็บไซตข์องบริษทัจดักำรโดยพลนั ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั 

4.  บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตัง้กองทุนที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร 
หำกเกิดกรณีดงัต่อไปนี ้
4.1  กรณีที่กองทนุระดมทนุในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไดจ้ ำนวนนอ้ยกว่ำ 50 ลำ้นบำท 
4.2  ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกแลว้ ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรที่สำมำรถลงทุนไดอ้ย่ำงเหมำะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุต่อผูถ้ือ

หน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะรำยงำนใหส้  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุดงักล่ำวภำยใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่
ยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุนัน้ และใหก้ำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัที่แจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ โดยบริษัทจัดกำรจะ
คืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำมสดัสว่นของเงินค่ำซือ้
หน่วยลงทุนภำยใน 15 วันนับแต่วนัที่กำรอนุมัติใหจ้ัดตั้งกองทุนรวมสิน้สุดลง และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยใน
ก ำหนดเวลำดงักล่ำวไดอ้นัเนื่องจำกควำมผิดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัที่ครบ
ก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช  ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น 

ลักษณะโครงการ : กองทนุรวมที่เสนอขำยเฉพำะผูมี้เงินลงทนุสงู 

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขำยในไทย 

วัตถุประสงคข์องโครงการ : 
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เพ่ือส่งเสริมกำรลงทนุในตลำดเงิน และใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสม ทัง้นี ้จะระดมเงินทนุจำกผูมี้เงินลงทนุสงูไปลงทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุที่ก ำหนดไว้
ในโครงกำรจดักำร 
 
2. ประเภทกองทุน 
 
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตรำสำรหนี ้

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ : ไม่ก ำหนด 

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ : 

- กองทนุ buy & hold 

ประเภทการลงทุนตามความเส่ียงเก่ียวกับต่างประเทศ : กองทนุที่ลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงทัง้ในและต่ำงประเทศ 

นโยบายลดหรือป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมดทีมี่อยู่ : มี 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

กองทนุจะพิจำรณำลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงรวมกนั ดงัต่อไปนี ้

1. กองทนุมีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้และ/หรือเงินฝำก หรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก รวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทนุ 

2. ลงทนุในตรำสำรภำครฐัไทย เช่น ตั๋วเงินคลงั พนัธบตัรรฐับำล หรือพนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย พนัธบตัร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใชเ้งิน หุน้กู ้หรือ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้กู ้ที่กระทรวงกำรคลงัหรือกองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงินเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย ผู้ รบัรอง ผูร้บัอำวลั 
หรือผูค้  ำ้ประกัน และ/หรือเงินฝำกธนำคำร หรือตรำสำรทำงกำรเงิน หรือตรำสำรหนีอ่ื้นใดที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย ์หรือ
บริษัทเงินทุนรำยใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ำ้ประกนั และ/หรือ ตรำสำรหนีท้ี่บริษัทเอกชนทั่วไป เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บั
อำวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ำ้ประกนั โดยที่ตวัตรำสำร/ผูอ้อก/ผูร้บัรอง/ผูร้บัอำวลั/ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ำ้ประกนัของบริษัทเอกชนทั่ วไปนัน้ ไดร้บักำรจดัอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำร (Issue rating) หรือของผูอ้อกตรำสำร (Issuer rating) อยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได ้(Investment Grade) และ/หรือศกุกู 

3. ลงทุนในต่ำงประเทศในตรำสำรหนี ้และ/หรือเงินฝำกที่ออก รบัรอง รบัอำวลั หรือค ำ้ประกนักำรจ่ำยเงิน โดยภำครฐับำล รฐัวิสำหกิจ สถำบนักำรเงิน 
และ/หรือภำคเอกชนคณุภำพดี โดยตรำสำรดงักล่ำวไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผูอ้อกตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทุนได ้
(Investment Grade) 

4. กองทุนอำจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งตรำสำรหนีท้ี่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได ้(Non - Investment grade) หรือที่ไม่ไดร้ับกำรจัด
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Bond) ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured note)  

5. กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนที่ส่งผลใหมี้ net exposure ที่เกี่ยวขอ้งกับควำมเสี่ยงต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่เกินรอ้ยละ 79 ของมูลค่ำ
ทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ทัง้นี ้ในส่วนของกำรลงทุนในต่ำงประเทศทัง้หมด กองทุนจะพิจำรณำลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
ป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินเต็มจ ำนวน (fully hedge) 

6. กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตำมที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้
ลงทนุได ้ 

7. ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุนตำมขอ้ 1 บริษัทจัดกำรจะไม่นับช่วงระยะเวลำดงันีร้วมดว้ย โดยจะ
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั  
(7.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  
(7.2) ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนครบอำยโุครงกำรหรือก่อนเลิกกองทนุรวม  
(7.3) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุเนื่องจำกไดร้บัค ำสั่งขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอกำรลงทุน ทัง้นี ้ตอ้ง
ไม่เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร  
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3. ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนเงินทุนโครงการ 

 
จ านวนเงินทุนโครงการเร่ิมต้น : 7,000,000,000.00 บำท 

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไม่มี 

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจ านวนเงินทุน : เป็นจ ำนวนรอ้ยละ 15.0 
ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำร 

มูลค่าทีต่ราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท 

จ านวนหน่วยลงทุนเร่ิมต้น : 700,000,000.0000 หน่วย 

ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บำท 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจ ำนวนเงินทุนของโครงกำรไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 ของ
จ ำนวนเงินทนุโครงกำร ทัง้นี ้หำกบริษัทจดักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร (ใช ้green shoe option) แต่ไม่เต็มจ ำนวนที่เพิ่มอีก
รอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงินทุนโครงกำร บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุและด ำเนินกำรจดทะเบียนกองทรพัยส์ิน
เป็นกองทนุรวมก่อนครบก ำหนดสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ 
 
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. การจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ำย 

หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  

ไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี 
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

มูลค่าข้ันต ่าของการรับซือ้คืน : ไม่ก ำหนด 

จ านวนหน่วยลงทุนข้ันต า่ของการรับซือ้คืน : ไม่ก ำหนด 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
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บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิตำมอตัรำที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน และใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้น “เง่ือนไขกำรรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ” ทัง้นี ้เม่ือบริษัทจดักำรทรำบคำดกำรณพ์อรต์กำรลงทนุ รวมถึงอตัรำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ และ/หรือขอ้มลูเกี่ยวกบักำร
ประมำณกำรผลตอบแทนของกองทนุ หรือขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งอ่ืนใด บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วไวใ้นหนงัสอืชีช้วนก่อนเร่ิมท ำกำรเสนอขำย
หน่วยลงทนุครัง้แรกต่อไป 

เง่ือนไขกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ: 

(1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของกองทุนนีท้ัง้จ ำนวนของผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำย ไปยงั
กองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมูลค่ำ (KFCASH-A) (กองทุนปลำยทำง) ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกองทุนปลำยทำงใน
ภำยหลังก็ได ้โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ซึ่งบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำวในวันท ำกำรก่อนวนัสิ ้นสุดอำยุ
โครงกำร และในวนัท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดงักล่ำว บริษัทจัดกำรจะจัดใหมี้กำรด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยท ำกำรสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัิ พรอ้มกับจ ำนวนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทัง้หมดของกองทุนนี ้เพื่อใชใ้นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนปลำยทำงโดยอั ตโนมตัิ 
โดยถือว่ำบริษัทจัดกำรไดร้บัควำมยินยอมจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนใหด้ ำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำวแลว้ และในกำร รบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
ดงักล่ำว บริษัทจัดกำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิของสิน้วนัท ำรำยกำรผูถ้ือหน่วยลงทุนจะได้ รบัหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลำยทำง ภำยหลงัจำกกำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิในวนัท ำกำรถัดไป  ดงันัน้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถด ำเนินกำร
ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุอ่ืนได ้โดยใหเ้ป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนของกองทนุปลำยทำง 

(2) ในกรณีเกิดเหตุกำรณท์ี่กองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมูลค่ำ (KFCASH-A) ประสบปัญหำสภำพคล่องและบริษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรใช้
เครื่องมือใดๆ ส ำหรบักำรบริหำรสภำพคล่องของกองทนุดงักล่ำว หรือมีเหตกุำรณอ่ื์นใดที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ (2) นี ้
เป็นประโยชนส์งูสดุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิไม่ด ำเนินกำรตำมขอ้ (1) ขำ้งตน้ โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิของกองทุนนี ้ตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนทกุรำยในวนัที่สิน้สุดอำยุโครงกำร และช ำระเงินค่ำรบัซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมตัิดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีกำรโอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทุนหรือน ำส่งเช็คทำงไปรษณีย ์หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็น
กำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ โดยถือว่ำบริษัท
จัดกำรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ และในกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ บริษัทจัดกำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนของสิน้วนั
ท ำรำยกำร 

(3) เม่ือเกิดเหตกุำรณต์่อไปนี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจไดร้บัเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิต  ่ำกว่ำอตัรำรอ้ยละที่ก ำหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขำย
หน่วยลงทนุ 
(3.1) ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณผ์ิดนดัช ำระดอกเบีย้หรือเงินตน้ของตรำสำรหนี ้หรือ 
(3.2) จ ำนวนกระแสเงินสดรบัของกองทนุที่ไดร้บัจำกเงินลงทนุหลงัหกัค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรจดักำรทัง้หมดไม่เพียงพอ 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

- แบบอตัโนมตัิ 

ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : เม่ือสิน้สดุอำยโุครงกำร 

การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้ 

เง่ือนไข ข้อจ ากัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 

กำรช ำระค่ำรบัซือ้คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทน  บริษัทจดักำร
จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได  ้ 

กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ : 

1. บริษัทจัดกำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณี ที่
ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้

(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีที่เขำ้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลปร ะโยชน์
แลว้ 
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(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือ 

(ข) มีเหตุที่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของ
บริษัทจดักำร 

(2) ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำ รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่ำวไม่ถูกตอ้ง ต่ำงจำก
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคิดเป็นอัตรำตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผูดู้แล
ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

2. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมขอ้ 1. บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

(1) เลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วย
ลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบเร่ืองดงักล่ำวดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พรอ้มทั้งจัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลักฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชนต์ำมขอ้ 1. (1) หรือกำรรบัรองขอ้มูลของผูด้แูลผลประโยชนต์ำมขอ้ 1. (2) ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้ บริษัทจัดกำร
จะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรแทนก็ได ้

(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน หำกมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน
นัน้ โดยตอ้งช ำระค่ำขำยคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่ส่งค ำสั่งขำยคืนก่อนหลงั 

เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทนุ : 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทนุอ่ืนที่มิใช่ “ผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย หรือผูมี้เงินลงทนุสงู” เวน้แต่เป็นกำรโอนทำง
มรดก ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

เง่ือนไข ข้อจ ากัด การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง : 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบั และ/หรือปฎิเสธ และ/หรือระงบัค ำสั่งซือ้ และ/หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ กรณีดงัต่อไปนี ้ 

1.  บริษัทจดักำรอำจจะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ 

(1.1)  ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 

(1.2)  เพ่ือรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุได้ 

2.  ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไดจ้ ำหน่ำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจัดกำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุน ตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยถัดจำกวนัที่จ  ำหน่ำยหน่วยลงทุนไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษัทจัดกำ รจะ
เห็นสมควรที่จะท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหนำ้ไวท้ี่ส  ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนหรือเว็บไซตข์อง
บริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

3.  บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรขำยหน่วยลงทนุของกองทนุนีใ้หแ้ก่ผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อยหรือผูมี้เงินลงทนุสงู เท่ำนัน้ 

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม 

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.9474 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ณ วนัที่
ค  ำนวณ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้หมดข้ำงตน้ ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุตำมขอ้ (2) (5) และ (6) 
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8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม 

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

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ  : 0.0749 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทั้งหมด หกัดว้ย มูลค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรพัยส์ินทั้งหมด หกัดว้ย มูลค่ำ
หนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

ค่าธรรมเนียมทีป่รึกษาการลงทุน : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการจัดจ าหน่าย : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี 

ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียม 
กำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม) : 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม : 

(1)  ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง 

(2)  ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำใชจ้่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในกำรจัดกำรกองทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรโอน เงินใน
ประเทศ ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรติดตำมทวงถำม หรือ กำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรบัช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตำมที่จ่ำยจริง 

(3)  ค่ำใชจ้่ำย (ถำ้มี) ในกำรด ำเนินคดีของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจัดกำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจดักำร เพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง 

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

(5)  ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้เพ่ือกำรลงทนุในหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ หรือค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จำกกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินใน
ต่ำงประเทศ ตำมที่จ่ำยจริง เช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินในต่ำงประเทศ หรือ ค่ำส่งเอกสำรไปต่ำงประเทศ เป็นตน้ 

(6)  ค่ำใชจ้่ำยในกำรเก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี
ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดกำรจะใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือทยอยตดั
จ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม 

หมายเหตุ : 

1.  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้ 

2.  บริษัทจดักำรจะรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธก์องทนุ และค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ดงันี ้

ก)  ค่ำจดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ ค่ำพิมพห์นงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพท์ี่ใชใ้นกำรท ำรำยกำรของกองทนุ 

ข)  ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดเตรียมและเก็บรกัษำสถิติและขอ้มูล ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพห์นังสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่ส  ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุโดยตรง 

ค)  ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกบัโครงกำรจดักำร เช่น ค่ำประกำศในหนงัสือพิมพ ์ค่ำไปรษณียำกรส ำหรบักำรส่งเอกสำรต่ำง ๆ หรือหนงัสือ
ติดต่อกบัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เช่น ค่ำสมดุเช็ค เป็นตน้ 

8.3 ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) 
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ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี 
ค่าธรรมเนียม : 10.00 บำท 
ต่อหน่วยลงทุน : 1,000.00 หน่วย 
หรือเศษของ : 1,000.00 หน่วย 

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี 
ฉบับละ : 50.0 บำท 

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน : มี 

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ : ตำมรำยกำรที่ระบใุนรำยละเอียดเพิ่มเติมค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยเรียกเก็บตำมที่จ่ำยจริง 

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน :  

ตำมที่จ่ำยจริง 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน) : 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ : 

(1)  ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ กำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึ่งพิสจูนไ์ดว้่ำ
เป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียน
หน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว 

(2)  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใชบ้ริกำรของธนำคำรพำณิชย ์เช่น กำรใชบ้ริกำรบตัร ATM ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำและเง่ือนไขที่ทำง
ธนำคำรพำณิชยก์ ำหนด 

(3)  ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมที่ธนำคำร
พำณิชยเ์รียกเก็บจริง 

(4)  ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมที่
เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้ 

8.4 วิธีการค านวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ จะค ำนวณทุกวนัโดยใชมู้ลค่ำทรพัยส์ินทั้ งหมด 
หักดว้ย มูลค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่
ค  ำนวณ เป็นฐำนในกำรค ำนวณ และบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำตดัจ่ำยค่ำธรรมเนียมใด ๆ  ดงักล่ำวขำ้งตน้จำกกองทุน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง
ดงัต่อไปนี ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของกองทนุเป็นส ำคญั 

(1) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุเป็นรำยเดือนภำยในเวลำ 7 วนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไป หรือ 

(2) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุเม่ือครบอำยโุครงกำร 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุตำมขอ้ (1) (4) และ (5) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีตดัจ่ำยครัง้เดียว 
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ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทุนตำมขอ้ (2) เฉพำะค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบัญชีจะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริงโดยบันทึกเป็น
ค่ำใชจ้่ำยทัง้จ ำนวนของกองทนุรวมทนัที ณ วนัที่จดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม 

ค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่เรียกเก็บจำกกองทนุตำมขอ้ (3) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีจะทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำ
บญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกินวนัที่สิน้สุดอำยุโครงกำร ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่
ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย 

8.5 การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การด าเนินการในกรณีทีมี่การเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย การด าเนินการของบริษัทจัดการ 
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  
    1.1 ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร  
          1.1.1 ไม่เกินอตัรำที่ระบใุนโครงกำร      เปิดเผย 2  ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ > 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 
          1.1.2 เกินอตัรำที่ระบไุวใ้นโครงกำร1 (มีกำรก ำหนดอย่ำงชดัเจน
ไวใ้นโครงกำรแลว้ว่ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงในลกัษณะดงักล่ำวได)้ 

 

                1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% ของอตัรำที่ระบไุวใ้นโครงกำร      บริษัทจดักำรตอ้งไดร้บัมติพิเศษ3 และแจง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต.ทรำบ
ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง 

                1.1.2.2 กรณีเกิน < 5% ของอตัรำที่ระบไุวใ้นโครงกำร      เปิดเผย2 ใหผู้ถ้ือหน่วยทรำบล่วงหนำ้ > 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 
และแจง้ใหส้  ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง 

    1.2 แตกต่ำงไปจำกโครงกำร     บริษัทจดักำรตอ้งขอมติ3 เพ่ือแกไ้ขโครงกำร 
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  
    2.1 ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร      เปิดเผย2  ใหผู้ล้งทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่มีกำรเรียกเก็บ

ลดลง 
    2.2 แตกต่ำงไปจำกที่ระบไุวใ้นโครงกำร      ใหบ้ริษัทจดักำรสำมำรถขอแกไ้ขโครงกำร โดยใหถ้ือว่ำส ำนกังำน 

ก.ล.ต. เห็นชอบกำรแกไ้ขโครงกำรในเรือ่งดงักล่ำว 

หมายเหตุ: 

1 เทียบกบัอตัรำของรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม/ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวเพ่ิมขึน้ 

2 กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอย่ำงทั่วถึง 

3 ด ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรขอมติผูถ้ือหนว่ยลงทนุ และกำรจดัประชมุผูถ้ือหน่วย

ลงทนุของกองทนุรวม 

9. เคร่ืองมือบริหารความเส่ียงสภาพคล่องของกองทุนรวม 

- การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าส่ังที่รับไว้หรือจะหยุดรับค าส่ังซือ้หรือค าส่ังขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)
โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 5 วนัท ำกำร 

เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผันเวลำดงักล่ำวจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่ำ 
จ ำเป็นตอ้งระงบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์กรณีเกิดเหตตุำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์และ
ตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะไม่ขำยหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับค ำสั่งซื ้อหรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน  
(suspension of dealings) ไดด้ว้ยเหตอ่ืุนใดดงัต่อไปนี ้ซึ่งไม่เกินกว่ำกรณีที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

1. เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยุดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้
(ก) บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัว่ำผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี  ้
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(1) กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำย
ไทย หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 
(2) กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย 
(3) กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสั่งเกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

2. อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้ริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอ่ืนเขำ้บริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใตก้ำรจัดกำรของตนอนัเนื่องมำจำก กำรที่
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ว่ำดว้ยกำรด ำรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพั ยแ์ละกำรคำ้
หลกัทรพัย ์และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ซึ่งใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร 

หมายเหตุ บริษัทจดักำรไม่จ ำเป็นตอ้งระบ ุside pocket ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เนื่องจำกเป็นกำรปฏิบตัิตำมประกำศซึ่งบริษัทจดักำรสำมำรถ
ด ำเนินกำร ไดอ้ยู่แลว้ 

10. ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : ค ำนวณของทกุสิน้วนัท ำกำร 
และประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรจะค ำนวณมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ในกรณีที่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะใชห้ลกักำรโดย
เทียบเคียงกับประกำศสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทั้งนี ้กำรใชแ้ละกำรตรวจสอบขอ้มูล
เกี่ยวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใชข้อ้มลูที่เปิดเผยตำมช่องทำงดงัต่อไปนี ้

(1.1) บริษัทจดักำรจะใชข้อ้มลูดงักล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็นหลกั 

(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใชข้อ้มลูตำม (1.1) ได ้จะใชข้อ้มลูจำกระบบ Reuters 

(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใชข้อ้มูลทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใชข้อ้มูลจำกระบบอ่ืนใดที่มีกำรเผยแพร่ขอ้มูลสู่สำธำรณชนและสำมำรถใชอ้ำ้งอิงได ้โดยควำม
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์

ในกำรใชอ้ัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ เพื่อค ำนวณมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิเป็นเงินบำท บริษัทจัดกำรจะใชอ้ัตรำแลกเปลี่ยนเงินตร ำสกุล
ต่ำงประเทศ โดยใชร้ำคำปิด (close) ที่ประกำศบนหนำ้จอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ค  ำนวณ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถใชอ้ัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศดงักล่ำวได ้บริษัทจะใชอ้ัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศจำกแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ที่ มีกำร
เผยแพร่ขอ้มูลและสำมำรถใชอ้ำ้งอิงไดภ้ำยใตค้วำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน ์และเป็นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน หรือ
ประกำศที่เกี่ยวขอ้งอ่ืนๆ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต 

ทั้งนี ้ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรขำ้งตน้ จะตอ้งมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ ำงบริษัทจัดกำรและผูดู้แล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม 

ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรและชดเชยรำคำตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนและหรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยเรื่องกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มูลค่ำหน่วยลงทุนหรือ
รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 

ในกรณีที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชน ์เนื่องจำกมีเหตุจ ำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุม ของบริษัทจัดกำร โดยเหตุดั งกล่ำว
ส่งผลใหบ้ริษัทจัดกำรไม่ไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกับรำคำของทรพัยส์ินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สำมำรถค ำนวณหรือประกำศมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่ำหน่วย
ลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืน หน่วยลงทนุได ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรประกำศสำเหต ุและแนวทำงปฏิบตัิใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบ
ผ่ำนช่องทำง ที่เขำ้ถึงไดง้่ำยและทั่วถึง ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้
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11. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑเ์ก่ียวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นการท่ัวไป 

บริษัทจัดกำรตกลงใหมี้กำรระงับขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจัดกำรปฎิบตัิไม่เป็นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้งอนัมีผลใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่  
ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถน ำขอ้พิพำทเขำ้สู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน  

1. บริษัทจัดการ 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี 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. สิทธิของบริษัทจดักำร 

บริษัทจัดกำรมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขัดต่อ พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หนงัสือเวียนหนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือซกัซอ้ม
ควำมเขำ้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.) 

1.1 ไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรจดักำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

1.2 มอบหมำยกำรจดักำรในส่วนที่เกี่ยวกบักำรลงทนุ กำรปฏิบตัิกำรดำ้นงำนสนบัสนนุ (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนญุำตใหบ้ริษทั
จดักำรมอบหมำยใหบ้คุคลอ่ืนกระท ำกำรแทนได ้

1.3 แต่งตั้งบุคคลใดๆ เพื่อมำปฏิบัติหนำ้ที่ใหแ้ก่กองทุน เช่น ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ผูต้ิดต่อกับผูล้งทุน ที่ปรึกษำกำรลงทุน ที่
ปรึกษำกองทุน ผูเ้ชี่ยวชำญ ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นขอ้มูล ข่ำวสำร ( Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นตน้ ทั้งนี  ้ตำมที่บริษัทจัดกำร
เหน็สมควร 

1.4 รบัช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุดว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนกำรช ำระหนีด้ว้ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

1.5 ช ำระค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน 

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

1.7 กระท ำนิติกรรมหรือสญัญำใดๆ ในนำมของกองทนุ ซึ่งบริษัทจดักำรมีอ ำนำจกระท ำไดภ้ำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 

1.8 สิทธิที่จะละเวน้ไม่ปฏิบตัิตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทุน เม่ือบริษัทจัดกำร และ/หรือ ผูจ้ัดกำรกองทุนมีเหตุอนัสมควรเชื่อไดว้่ำมติดงั กล่ำวไม่เป็นไป
ตำม ขดั หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย ก.ล.ต. 

1.9 ปฏิบัติกำรอ่ืน ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงคข์องกองทุน และรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุนภำยใตข้อบเขต หน้ำที่ และควำม
รบัผิดชอบของบริษัทจดักำร 

2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของบริษัทจดักำร 

บริษัทจดักำรมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต. 

2.1 กำรจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทุน และกำรเลิกกองทนุ 

2.1.1 ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรพัยส์ินซึ่งเป็นเงินไดจ้ำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็นกองทุนรวมต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร  ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ 

2.1.2 ด ำเนินกำรขอเพ่ิมจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงกำรของกองทนุรวม ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

2.1.3 แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้กำรเพิ่มจ ำนวนเงินทุนจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทุนโครงกำรและกำรแกไ้ขเพิ่มเติมจ ำนว นและ
มลูค่ำหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมนัน้ 

2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรตำมหวัขอ้ "วิธีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีจดักำร" 
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2.1.5 ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "กำรเลิกกองทนุรวม" 

2.1.6 จดัใหมี้กำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ "กำรช ำระบญัชีเม่ือเลิกกองทนุ" 

2.2 กำรบริหำรกองทนุ 

2.2.1 จัดกำรลงทุนโดยใชค้วำมสำมำรถเพื่อพิทกัษ์ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่ำงเต็มที่ โดยค ำนึงและรกัษำผลประโยชนส์ูงสุดใหแ้ก่ผูถ้ือหน่ วย
ลงทนุ และตัง้อยู่บนหลกัแห่งควำมซ่ือสตัยส์จุริตและควำมรอบคอบระมดัระวงั 

2.2.2 จดักำรกองทนุใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรที่ไดร้บัอนมุตัิ ตลอดจนขอ้ผกูพนัที่ท  ำไวก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.2.3 แยกทรพัยส์ินของกองทนุไวต้่ำงหำกจำกทรพัยส์ินของบริษัทจดักำร และน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปฝำกไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์ 

2.2.4 จดัใหไ้ดม้ำซึ่งผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำกกำรน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปลงทนุ 

2.2.5 สั่งผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้่งมอบ รบัมอบ แปลงสภำพ จ ำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนช ำระและรบัช ำระรำคำค่ำหลกัทรพัย์ 

2.2.6 จัดใหมี้กำรรบัและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใด ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจัดกำรของกองทนุตำมที่ก ำหนดไว้ใน
หวัขอ้ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำย" 

2.2.7 เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทนุถือหลกัทรพัยอ์ยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เพ่ือรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.2.8 ดแูล ติดตำม รกัษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องรอ้ง บงัคบัคดี หรือกระท ำกำรอื่นใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมำย เพื่อประโยชนข์องกองทนุรวม 

2.2.9 พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ" (ถำ้มี) 

2.2.10 ขอมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

2.2.11 จัดใหมี้กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนขอ้มูลอ่ืนที่เกี่ยวกบัควำมเป็นไปของกองทนุ
นัน้ในแต่ละช่วงเวลำ 

2.3 กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยขอ้มลู 

2.3.1 จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรบญัชี 

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

ส ำหรบักองทุนรวมที่มุ่งเนน้กำรลงทุนเพียงครัง้เดียวซึ่งมีอำยุกองทุนไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม จะไดร้บักำรยกเวน้ไม่ตอ้งจัดท ำ
และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำว ซึ่งเป็นไปตำมที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

2.3.3 จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้ 

2.3.4 จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้ 

2.3.5 ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

2.3.6 จัดท ำรำยงำนโดยระบุชื่อ จ ำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนที่มีมูลค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ส  ำนักง ำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึ่งมิไดเ้กิดจำกกำรลงทุนหรือไดห้ลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมำเพิ่มเติม พรอ้มทัง้วนัที่หลกัทรพัยห์รือทรัพยส์ินอ่ืนมีมูลค่ำ
เกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดพรอ้มสำเหต ุและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน
นัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด พรอ้มทัง้จดัท ำส ำเนำไวท้ี่บริษัทจดักำรเพื่อใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้

2.3.7 จดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ ใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชี 
เวน้แต่กองทนุรวมเปิดที่มีกำรขำยหน่วยลงทุนเพียงครัง้เดียว และรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่ งล่วงหนำ้ซึ่งระบุเวลำไวแ้น่นอน (auto redemption) ไม่
ตอ้งจดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชี 

2.3.8 ประกำศขอ้มลู รำยงำน รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุ 
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2.4 กำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและงำนทะเบียนหน่วยลงทนุ 

2.4.1 จัดใหมี้เอกสำรที่เกี่ยวขอ้งกับกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุน ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทัง้จัดใหมี้กำรแจกจ่ำยขอ้มูลที่เป็น
สำระส ำคญัเกี่ยวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมใหแ้ก่ผูล้งทนุอย่ำงเพียงพอ และจดัเตรียมขอ้มลูที่เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไวเ้พื่อใหผู้ล้งทนุตรวจดู
หรือรอ้งขอได ้

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

2.4.3 ขำย รบัซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร 

2.4.4 จัดใหมี้และเก็บรกัษำไวซ้ึ่งทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมอบหมำยใหผู้อ่ื้นเป็นนำยทะเบียน จะเก็บรกัษำทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท  ำกำรของนำยทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.4.5 เปิดบญัชีกองทนุและจดัใหมี้เอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

2.4.6 ขอควำมเห็นชอบจำกผูดู้แลผลประโยชนใ์นกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมขอ้ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ" 

2.4.7 ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดร้บักำรจดัสรรแลว้ โดยเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทุนจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ รบัซือ้
คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 

2.5 กำรแต่งตัง้บคุคลอ่ืน 

2.5.1 จดัใหมี้ผูด้แูลผลประโยชน ์นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ผูส้อบบญัชี ผูช้  ำระบญัชีของกองทนุ ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 

2.5.2 แจง้ใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุทรำบถึงขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไวใ้นโครงกำรและขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจดักำร 
(ถ้ำมี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่ำฝืนขอ้จ ำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไวใ้นโครงกำรและขอ้ผูกพั น
ระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุนัน้โดยไม่
ชกัชำ้ 

2.5.3 แจง้หรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบักำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจัดกำร
กองทนุรวม 

2.6 กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ 

ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต. 

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมขอ้ผูกพนั โครงกำรจัดกำรกองทุน กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ 
หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นีใ้นกรณีที่ขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขัดหรือแยง้
กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทนุไดด้  ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งนัน้ ให้
ถือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุ ไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแลว้ 

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ : 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยค ำสั่งของส ำนักงำน หรือโดยเหตุอ่ืนใดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมตอ้งด ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพื่อใหบ้ริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เขำ้ท ำหนำ้ที่ต่อไปไดซ้ึ่งรวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่ 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยค ำสั่งของส ำนักงำนหรือโดยเหตุอ่ืนใดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรั พย ์
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมตอ้งด ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพื่อใหบ้ริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เขำ้ท ำหนำ้ที่ต่อไปไดซ้ึ่งรวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่ 
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ช่ือ : ธนำคำรซิตีแ้บงก ์เอ็น. เอ. 

ทีอ่ยู่ : อำคำรอินเตอรเ์ชนจ ์21 เลขที่ 399 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 

สิทธิ หน้าที ่และความรับผิดชอบ : 

1. สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์
(1) ไดร้บัค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนข์องโครงกำรจดักำร และในสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์
(2) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ ทัง้นี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(3) แต่งตัง้ผูท้  ำหนำ้ที่เก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศที่กองทนุไดไ้ปลงทนุไว  ้

2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์

(1) ดแูลใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตลอดจนภำระผกูพนัตำมที่ก ำหนดไวใ้นเอกสำรดงัต่อไปนีอ้ย่ำงเครง่ครดั 
(ก) โครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
(ข) ขอ้ก ำหนดที่ท  ำไวร้ะหว่ำงบริษัทจดักำรและผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
(ค) มำตรำ 125 มำตรำ 126 มำตรำ 129 และมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (“พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย”์) และ 
(ง) ประกำศที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ในปัจจุบนัและที่จะมีแก้ไข
เพ่ิมขึน้ในอนำคต 

(2) รบัรองควำมถกูตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ลว้เม่ือเห็นว่ำกำรค ำนวณ
ถกูตอ้งตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและกฎหมำย 

(3) จดัท ำรำยงำนโดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่
ปฏิบัติตำมหนำ้ที่หรือภำระผูกพันตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ (1) ขำ้งตน้ และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวใหแ้ก่ส  ำนักงำน ก.ล.ต. ภำยใน 5 วันนับจำกวนัที่ผูดู้แล
ผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุำรณด์งักล่ำว 

(4) แจง้ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบถึงกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่หรือภำระผกูพนัตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ (1) ขำ้งตน้ 

(5) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของตน หรือฟ้องรอ้งเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้เพ่ือ
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุใหเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยที่เรียกช ำระจำกทรพัยส์ินของกองทนุได้ 

(6) ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้  ำระบญัชีปฏิบตัิตำมกฎหมำย ซึ่งรวมถึงมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หำกผูช้  ำระบญัชี
ไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยงำนใหส้  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ และดแูลใหส้ินทรพัยข์องกองทนุอยู่ในควำมดแูลของตน
จนกว่ำกระบวนกำรช ำระบญัชีจะแลว้เสรจ็ 

(7) แสดงควำมเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์เกี่ยวกบักำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนของกองทนุในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำตำมกฎหมำย โดยแสดงไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปีและรำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีของกองทนุ 

(8) จดัท ำบญัชีของกองทนุและดแูลรกัษำสินทรพัยข์องกองทนุ 

(9) จัดท ำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ที่จ  ำเป็นเพื่อแสดงรำยกำรธุรกรรมทัง้หมดที่ผูดู้แลผลประโยชนก์ระท ำขึน้ในกำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่และภำระ
ผกูพนัของตนตำมสญัญำนี ้รวมทัง้จดัท ำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยและโครงกำรจดักำรกองทนุรวมก ำหนด 

(10) จัดท ำและเก็บรกัษำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ของกองทุนเพื่อใหบ้ริษัทจัดกำรสำมำรถเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี และรำยงำนทุกรอบ
ระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีของกองทนุตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

(11) เก็บรกัษำ จดัท ำ และจดัส่งใบรบัรอง เช็ค รำยงำนกำรเงิน ค ำบอกกล่ำวและเอกสำรอื่น ๆ ที่บริษัทจดักำรหรือกองทนุตอ้งจดัท ำหรือจดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุหรือตำมค ำสั่งของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(12) กระท ำกำรอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ขำ้งตน้ 
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(13) ปฏิบัติหนำ้ที่อ่ืน ๆ ตำมที่ตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรกับบริษัทจัดกำรโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผูดู้แลผลประโยชน ์ทั้งนี ้หำกผูดู้แล
ผลประโยชนต์อ้งปฏิบตัิหนำ้ที่นอกเหนือจำกที่ก ำหนดตำมสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน ์ใหผู้ดู้แลผลประโยชนมี์สิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนเพิ่ มเติม
ตำมแต่จะตกลงรว่มกนักบับริษัทจดักำร 

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

ผูดู้แลผลประโยชนมี์อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม และตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ดูแลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์
ผูดู้แลผลประโยชนร์ำยเดิมมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็น เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์ำยใหม่ สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อไปได ้ซึ่งกำรด ำ เนินกำรดงักล่ำว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนังสือเพื่อรบัรองควำมถูกตอ้ง และครบถว้นของสิ่งที่ส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชนร์ำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง ผูดู้แล
ผลประโยชน ์

ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนก์ระท ำกำร งดเวน้กระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ในกำรดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุน ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
อำจใชส้ิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูล
ผลประโยชนเ์พ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้

ผูดู้แลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชนข์อง
ผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชนห์รือเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะ
ที่เป็นธรรม และไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดท้รำบขอ้มลูดงักล่ำวมิไดแ้สดงกำรคดัคำ้น 

ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่จ  ำเป็น เพื่อขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้

เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน ์: 

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ภำยใตเ้ง่ือนไขสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำไดต้่อเม่ือไดร้บั
อนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน 

(1) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกล่ำวใหอี้กฝ่ำยหนึ่ ง
ทรำบล่วงหนำ้เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนัหรือนอ้ยกว่ำ 90 วนัในกรณีที่เป็นควำมยินยอมร่วมกัน โดยท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเพื่อแจง้ใหอี้กฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบ 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผูดู้แลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้อนัเป็นสำระส ำคญัของสัญญำนี ้
คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได ้โดยบอกกล่ำวล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 

(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอ่ืนใดและบริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนท์ัง้สองฝ่ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญำใหส้อดคลอ้งกบัประกำศค ำสั่งระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่ำว ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวมีผลเป็นกำร
เพิ่มภำระหนำ้ที่แก่ผูดู้แลผลประโยชนแ์ละผูดู้แลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรบัหนำ้ที่ดังกล่ำว ผูดู้แลผลประโยชนมี์สิทธิบอกเลิกสญัญำแต่ งตั้งผูดู้แล
ผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกล่ำวใหบ้ริษัทจดักำรทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนั 

(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยไดแ้ลว้ทั้ งหมดของ
กองทนุ เรียกรอ้งใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์

(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ ำขอ้มลูต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรกองทนุหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกองทุน หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูดู้แลผลประโยชนเ์อง บริษัทจัดกำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชน์ 
ทัง้นี ้กำรบอกเลิกสญัญำจะตอ้งบอกกล่ำวล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั 

(6) ในกรณีที่ผูดู้แลผลประโยชนข์ำดคุณสมบัติขอ้หนึ่งขอ้ใดตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผูดู้แลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวม” บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดักำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่บริษัทจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำก
กำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดท้ ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแลว้ใหบ้ริษัทจัดกำร
แจง้กำรแกไ้ขดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนันับตัง้แต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเสร็จสิน้หำกผูด้แูลผลประโยชนมิ์ไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้ง
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ภำยในเวลำก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขออนญุำตเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัครบ
ก ำหนดเวลำใหแ้กไ้ข เม่ือไดร้บัอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ บริษัทจัดกำรจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทนผูดู้แลผลประโยชน์
เดิมโดยพลนั 

(7) ในกรณีที่มีเหตุตอ้งเปลี่ยนตวัผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนและแต่งตัง้ผูดู้แลผลประโยชนอ่ื์นแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ใหก้ระท ำไดต้่อ เม่ือบริษัท
จดักำรไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้  

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวม หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำได้ หำกเป็นกรณีที่
มีนยัส ำคญัและไม่สำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด้ 

สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยสิ์นกองทุนรวม : 
ธนำคำรซิตีแ้บงก ์เอ็น. เอ. 
เลขที่ 399 อำคำรอินเตอรเ์ชนจ ์21 ถนนสขุมุวิท เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท ์02-232-2345 

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน 

ชื่อ : บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั 

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

4. ผู้จัดจ าหน่าย : - 

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : - 

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : - 

7. ทีป่รึกษาการลงทุน 

ไม่มี 

8. ทีป่รึกษากองทุน : - 

9. ผู้ประกัน : - 

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : - 

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : - 

12. Prime Broker: - 

13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน 

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน : 

กองทุนนีจ้ะไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่ำงอำยุโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนพรอ้มกับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมตัิทัง้หมด ไปยงักองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมลูค่ำ (KFCASH-A) หรือกองทนุเปิดตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนักองทนุใดกองทนุ
หนึ่ง โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดกำร ทัง้นี ้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "กำรรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ" 

สิทธิในการรับเงินปันผล : 

ไม่มี 

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน : 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีที่ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนมีลักษณะเป็น “ผูล้งทุนที่ มิใช่รำยย่อยหรือผูมี้เงินลงทุนสูง” ตำมที่ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด รวมถึงกำรโอนทำงมรดก 
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วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ 

(1) ผูโ้อนจะตอ้งมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที่ส  ำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน หรือส ำนักงำนผูส้นับสนุนที่เปิดบญัชีกองทุนไวใ้นก รณีที่
ผูร้บัโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรเปิดบญัชีกองทนุก่อน ผูโ้อนจึงท ำกำรโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้

(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน” 

(3) หลงัจำกที่ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนแลว้ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษี
พรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน 

(4) ในกรณีที่ผูโ้อนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและตอ้งกำรโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งน ำส่งใบส ำคญัหน่วยลงทนุคืนใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือท ำกำร
โอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หำกผูร้บัโอนตอ้งกำรไดใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุจะตอ้งยื่นเรื่องกำรขอใหอ้อกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ" 

นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ์ 

ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไดต้่อเม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ 

ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนอ่ืนที่มิใช่ “ผูล้งทุนที่มิใช่รำยย่อยหรือผูมี้เงินลงทนุสงู” เวน้แต่เป็นกำรโอนทำง
มรดก ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพ่ือใหบ้ริษัทจดักำรท ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำรได ้ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทุน
เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจัดกำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจำ้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดงักล่ำว  

สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ : 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคืนเม่ือบริษัทจดักำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ระบไุวใ้น
หวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีเม่ือเลิกกองทนุ” 

สิทธิประโยชนอ่ื์นๆ : 

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน ์ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์เม่ือผูถ้ือ
หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้สิน้ของโครงกำรจัดกำร
และ เม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ 

(2) กำรจดักำรกองทนุอยู่ภำยใตก้ำรดแูลของผูด้แูลผลประโยชน ์ซึ่งเป็นสถำบนักำรเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงและควำมรูค้วำมสำมำรถ อนัจะเป็นกำรควบคมุ
ใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมรำยละเอียดโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดักำรอย่ำงเครง่ครดั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่จ ำเป็นตอ้งติดตำมดว้ยตนเองตลอดเวลำ 

(3) กำรรว่มลงทนุในกองทนุนี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงมอบใหบ้ริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนเ์ป็นผูส้นบัสนนุของตนในกำรจดักำร และดแูลทรัพยส์ิน
ทัง้ปวงของกองทนุดงันัน้ จึงไม่จ ำเป็นตอ้งมีกำรประชมุผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรใดๆ เวน้แต่บริษัทจดักำรผูด้แูลผลประโยชนห์รือตำมมติเสียงขำ้งมำกของ
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำรจดักำร 

รายละเอียดเพิ่มเติม :- 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีควำมรบัผิดจ ำกดัเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ครบ 

กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุ นดงักล่ำว
ยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนำมโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 
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ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชนต์อบแทน และคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : 

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ : 

1. โครงกำรจัดกำรจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทุนบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึ่งในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทนุรว่มกัน
บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุร่วมกันในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะถือเอำ
บคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 

2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดกำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งไดแ้ก่ หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

(1) หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) 

ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก 
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อ
เป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ จ ำนวนเงินที่ไดร้บัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะด ำเนินกำรส่งมอบ
หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทำงไปรษณียภ์ำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร หรือ อีเมล์
เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วย
ลงทนุครัง้แรก 

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็น สมุด
บญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) 

ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุไดร้บัค ำขอเปิดบญัชี
กองทุน รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน และผูส้ั่งซือ้ไดช้ ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดักำร
หรือผูส้นับสนุนจะออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนภำยในวนัเดียวกัน โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อ ในสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้ 

บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจง้ชื่อผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนก็ต่อเม่ื อบริษัทจดักำร
ไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบรอ้ยแลว้ และใหถ้ือ
ว่ำสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนออกใหใ้นนำมบริษัทจัดกำรแก่ผูส้ั่งซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยล งทุนของ
กองทนุและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งน ำสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำใหบ้ริษัทจัดกำรหรือผูส้นับสนุนบันทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุ นใหเ้ป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถน ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้ เป็นปัจจุบนัไดต้ัง้แต่วนัท ำกำรถัดจำกวนัที่
ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือ
ว่ำถกูตอ้งเม่ือรำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบัขอ้มลูที่บนัทึกไวใ้นระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ 
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) เป็นหนงัสือรบัรอง
สิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อบริษัทจัดกำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุบริษัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

ไม่มี 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน 

บริษัทจัดกำรจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินไดใ้นกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถช ำระค่ำ
ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน หรือกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงรบัช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน และบริษัทจดักำร
ไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้รวมถึงกรณีอ่ืนใดที่เป็นไปตำมประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. 
ก ำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรต่อไป ซึ่งขัน้ตอนที่ก ำหนดตอ้งสำมำรถปฎิบตัิไดจ้ริงและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทนุทกุรำย 

วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่บุคคลทีเ่ก่ียวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) : 

- 

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน : 

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

ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และกำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืน รวมทัง้กำรใหส้ิทธิหรือกำรจ ำกดัสิทธิใด ๆ แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน หำกไดก้ระท ำตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผูกพนัหรือตำมกฎหมำยแลว้ ใหถ้ือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนำ้ที่แลว้ 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี  ้

(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะท ำใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทนุ
สถำบนั ผูล้งทนุรำยใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทนุสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะท ำใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนก่อนวนัที่  1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยำวที่จัดตัง้ขึน้ก่อน
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ 
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ 

ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) : 

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดงักล่ำว 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน: 

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรไป
ตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำวและมีผลผกูพนัตำมมติ 
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มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขัดหรือแยง้กับหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำย ใหถ้ือว่ำมตินัน้เสียไปในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพ่ือ
แก้ไขขอ้ผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทุน (มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มี
คะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวน
หน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทนุรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอ
มติผูถ้ือหน่วยลงทุน นอกจำกจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑเ์กี่ยวกับกำรขอมติ ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน หรือที่ก ำ หนดไวใ้น
มำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ลว้ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้ว้ย 

(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่เท่ำกนั ตอ้งไดร้ับมติเสียงขำ้ง
มำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือ มติพิเศษของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของ จ ำนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนดิ
ที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : 

กำรแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผูกพันที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผูกพัน และมีสำระส ำคัญที่เป็นไปตำม และไม่ขัดหรื อแยง้กับ
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ใหถ้ือว่ำขอ้ผกูพนัส่วนที่
แกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญำ 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนัยส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทั้งนี ้เร่ืองที่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ใหร้วมถึง 
(ก) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและกำรคืนเงินทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกับกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนตำมขอ้ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 
(ง) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมขอ้ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและขอ้ก ำหนด
เกี่ยวกบั กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน ์
(จ) เร่ืองที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
(ก) เป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แกไ้ขเพ่ิมเติม โดยไดร้บัมติโดยเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แลว้แต่กรณี หรือ 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงควำมเห็นว่ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุน
อย่ำงมีนยัส ำคญั 

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 

ตอ้งกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อ โดยบคุคลผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถำ้
มี) บริษัทจัดกำรกองทนุรวมจะจัดใหมี้ขอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  ำกำรและเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดู
ได ้รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนั พรอ้มทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ พรอ้มกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทนุรวม 

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

บริษัทจัดกำรตกลงใหมี้กำรระงับขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจัดกำรปฎิบตัิไม่เป็นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถน ำขอ้พิพำทเขำ้สู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้
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19. การเลิกกองทุนรวม 

เง่ือนไขในการเลิกกองทุน : 

1. หำกปรำกฏว่ำกองทนุมีจ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุลดลงเหลือนอ้ยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด 

2. ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทนุรวม หำกปรำกฏว่ำ 
(1) มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดกำรที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 
(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดักำรมิไดป้ฏิบตัิหรือดแูลใหมี้กำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อ
ผูล้งทุนทั่วไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจัดส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทนุ 
(3) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมผูล้งทุนประเภทสถำบนั หำกปรำกฎขอ้เท็จจริงว่ำมีผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบคุคลอ่ืนใดที่มิใช่ผูล้งทนุประเภท
สถำบนัตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 

3. เม่ือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำม
เสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของตน 

4. เม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

5. ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกแลว้ ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรที่สำมำรถลงทนุไดอ้ย่ำงเหมำะสมและ/หรือกรณีอ่ืนใดตำมที่ก ำหนดไว้
ในโครงกำร บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงกำรจัดกำรและด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด 

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

การด าเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิกกองทุนรวม : 

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

2. ด ำเนินกำรดว้ยวิธีกำรใด ๆ เพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทรำบเร่ืองดงักล่ำวก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำร 

3. จ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุรวมเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแสรำยวนั เงินฝำกประเภทออมทรพัย ์และตั๋วสญัญำใชเ้งินที่มีก ำหนด
ระยะเวลำใชเ้งินคืนเม่ือทวงถำม ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัเลิกกองทนุรวม 

4. กรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเพรำะเหตุอ่ืนนอกเหนือกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนเม่ือครบอำยุโครงกำร บริษัทจัดก ำรจะปฏิบตัิให้
เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

20. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน 

บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผูช้  ำระบญัชีที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบเพ่ือท ำหนำ้ที่รวบรวมและแจกจ่ำย
ทรพัยส์ินที่คงเหลือจำกกำรช ำระหนีส้ินของกองทนุรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมแต่จ ำเป็นเพ่ือช ำระบญัชีกองทนุใหเ้สร็จสิน้ 
ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

ส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยเงินคืน
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิเท่ำที่คงเหลืออยู่ตำมสัดส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนถืออยู่ ตำมหลักฐำนที่ปรำกฎใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงกำร 
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เม่ือไดช้ ำระบญัชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และภำยหลงัจำกจดทะเบียน
เลิกกองทนุรวมแลว้ หำกปรำกฎว่ำยงัมีทรพัยส์ินคงคำ้งอยู่ใหผู้ช้  ำระบญัชีจดักำรโอนทรพัยส์ินดงักล่ำวใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรก ำหนดใหท้ี่ท  ำกำรของบริษัทจัดกำรเป็นสถำนที่ช  ำระเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่ไม่มำรบัเงิน หรือเป็นผูถ้ือ หน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้หรือในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน 
บริษัทจดักำรจะอำ้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรเป็นภูมิล ำเนำ เพ่ือบริษัทจดักำรจะไดน้ ำทรพัยด์งักล่ำวไปวำงทรพัย ์ณ ส ำนกังำนวำงทรพัย ์และด ำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้

โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกส ำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทุน
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม 


