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หน้ า 1

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

กองทุนเปิ ดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) เพือนักลงทุนทัวไป และรับซื (อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึงจะส่งผลให้ มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
โดยเน้ นการกระจายการลงทุนในหุ้นทุนทีมีปัจจัยพื (นฐานดี และมีแนวโน้ มการเติบโตในอัตราสูง ส่วนทีเหลืออาจนําไปลงทุนในตราสารแห่งหนี ( และหรื อตราสารทาง
การเงินอืน ๆ
ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจไม่นบั ช่วงระยะเวลาดังนี (รวมด้ วย ทังนี
( ( โดยจะคํานึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลาทีต้ องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้ รับคําสังขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุน หรื อเพือรอการลงทุน ทังนี
( ( ต้ องไม่เกินกว่า
10 วันทําการ
ผลตอบแทนที$ผ้ ูลงทุน
จะได้ จากเงินลงทุน :

- โอกาสทีจะได้ รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึน( ของหลักทรัพย์ทีลงทุน โดยจะได้ รับเมือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
( ( กรณีลกู ค้ าทีเป็ นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี จากกําไรส่วนเกินดังกล่าว
- โอกาสทีจะได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุน ซึงกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง( ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ
95 ของการเพิมขึ (นในสินทรัพย์สทุ ธิจากการดําเนินงานทีไม่รวมรายการกําไรหรื อขาดทุนสุทธิทียังไม่เกิดขึน( ทังสิ
( (น (unrealized
profit / loss) ในแต่ละงวดบัญชีทีจะจ่ายเงินปั นผล หรื ออาจพิจารณาจ่ายจากกําไรสะสมโดยไม่รวมรายการกําไรหรื อขาดทุน
สุท ธิ ที ยังไม่เกิด ขึ น( ทัง( สิ น( (unrealized profit / loss) เมื อกองทุน มีกํ าไรสะสมจนถึงงวดบัญ ชี ที จะจ่ายเงิน ปั น ผลในอัต ราที
บริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
( ( การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องไม่ทําให้ กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิมขึ (นในงวดบัญชีทีมี
การจ่ายเงินปั นผลนัน( โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี (
(1) บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนอย่างน้ อยปี ละ
1 ครัง(
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนในกรณีทีเงินปั นผลต่อหน่วยทีคํานวณ
ได้ ตามเกณฑ์ข้างต้ นตํากว่า 0.25 บาท หรื อเมือกองทุนมีมลู ค่าหน่วยลงทุนน้ อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนทีตราไว้ ในกรณี
ทีบริ ษัทจัดการไม่จ่ายเงินปั นผลในงวดบัญชีดงั กล่าว บริ ษัทจัดการจะยกยอดผลกําไรไปในงวดบัญชีต่อไป ทัง( นี ( เพือ
เป็ นการประหยัดค่าใช้ จ่ายในการจ่ายเงินปั นผล

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยEจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที$สําคัญของกองทุน












มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มี
กองทุนรวมนี (มีจํานวนเงินทุนโครงการ (fund size) ล่าสุด เท่าใด
- 5,000 ล้ านบาท (หรื อ จํานวน 500 ล้ านหน่วย)
กองทุนรวมนี (เหมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนของผู้มีเงินออมโดยเป็ นเงินลงทุนส่วนทีสามารถรับความผันผวนในระยะสัน( และความเสียงในระดับทีสูงได้ เพือโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนทีดีในระยะปานกลางถึงระยะยาว
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็ นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี
ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- เนืองจากกองทุนนี (จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารหนี (และ/หรื อตราสารทุน เงินลงทุนของท่านอาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากการเปลียนแปลง
ของราคาหุ้นทีกองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ อันเนืองมาจากการเปลียนแปลงของผลประกอบการของบริษัทผู้ออกหุ้น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม หรื อ
ปริ มาณการซื (อขายหุ้น
กองทุนรวมนี (เป็ นกองทุนรวมทีมีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมทีมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
กองทุนรวมนี (มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- วันทีสิ (นสุดรอบบัญชีคือ วันที 30 เมษายน ของทุกปี

2. ข้ อกําหนดในการซือ3 ขายและโอนหน่ วยลงทุน


กองทุนรวมนี (มีวิธีการขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
(1) วิธีการขายหน่ วยลงทุน
(1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้ทีไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ผู้สงซื
ั (อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ เพือประโยชน์ใน
การติด ต่อทํารายการซือ( ขาย และสับเปลี ยนหน่ วยลงทุน โดยผู้สังซือ( ต้ องกรอกรายละเอี ยดและข้ อความต่ างๆ ในคําขอเปิ ดบัญ ชี
กองทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วนและตามความเป็ นจริ ง พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ
(
ดบัญชี ดังนี (
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบุคคลธรรมดา
กรณีนิติบุคคล
ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึงลงนามรับรองความถูกต้ อง ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
ข) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและหรื อผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงือนไขการลงนาม
ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิติบคุ คล
จ) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจในกรณี ผ้ ู มี อํ า นาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคลไม่ได้ เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามทีระบุในหนังสือ
รับรองกระทรวงพาณิ ชย์ ซึงเอกสารดังกล่าวมีการลงนาม
รับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุน ตังแต่
( 2 คนขึน( ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชือผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน( เป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลทีมีชือแรกในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
( ( จะต้ องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.2) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุนทีเปิ ดให้ บริ การได้ โดยมีข้อกําหนดและเงือนไขเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ของผู้ให้ บริ การแต่ละราย
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยEจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 3
(1.2) มูลค่ าขัน3 ตํ$าของการสั$งซือ3 หน่ วยลงทุน
มูลค่าขัน( ตําของการสังซื (อ 500 บาท ซึงคํานวณเป็ นหน่วยลงทุนได้ โดยนําจํานวนเงินทีสังซื (อหน่วยลงทุน หารด้ วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึง
เท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น สังซื (อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที...................ซึงมีราคา
ขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะได้ รับจํานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้ วย 10.15) เป็ นต้ น
(1.3) วันและเวลาที$เสนอขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื (อหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการซือ3 ขายภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ทีบริ ษัทจัดการกําหนด
(1.4) ช่ องทางการสั$งซือ3 และการชําระเงินค่ าสั$งซือ3 หน่ วยลงทุน
 กรณีส$ ังซือ3 ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้สงซื
ั (ออาจชําระเป็ นเงินโอน เช็ค หรื อดราฟต์ โดยผู้สงซื
ั (อทีชําระเป็ นเช็ค ต้ องขีดคร่ อมการสังจ่ายในนาม “บัญชีจองซื (อหน่วยลงทุนกองทุน
เปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล” ซึงบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อ “บัญชีจองซือ( หน่วย
ลงทุน บลจ. กรุ งศรี ” ซึงบริ ษัท จัด การจะเปิ ดเป็ นบัญ ชีกระแสรายวัน ของ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์ บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี (แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหาร
ไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพือรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่อย ธนาคารออม
สิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรื อทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
 กรณี ส$ ังซือ3 ผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3
คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซื (อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสังซื (อหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางนี (ได้
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหักเงินตามจํานวนเงินค่าซื (อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั (อทีได้ ให้ ไว้ ตามวิธีการทีกําหนด ในกรณี ที
เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริ ษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซือ( ได้ หรื อรายการคําสังไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ( คืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสังซือ( หน่วยลงทุนนัน( โดยผู้สังซือ( สามารถใช้ บริ การสังซือ( หน่วยลงทุน ใหม่ได้
ตามปกติ
(1.5) การจัดสรรหน่ วยลงทุน และการคืนเงินค่ าซือ3 หน่ วยลงทุน
ในกรณี ทีมีการสังซื (อหน่วยลงทุนมีผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยทีจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สังซื (อก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูลทีได้ มีการบันทึกรายการซื (อขายหน่วย
ลงทุนของบริ ษัทจัดการ ทังนี
( ( บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
(
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื (อหน่วยลงทุนส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรร พร้ อมดอกเบี (ย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ สู งซื
ั (อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนทีผู้สงซื
ั (อได้ ระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งทางโทรศัพท์ หรื อการสือสารข้ อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครัง( แก่ผ้ ูสงซื
ั (อหน่วยลงทุนทีไม่ได้ รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนทีสังซื (อหน่วยลงทุน
(2) วิธีการรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน
(2.1) มูลค่ าขัน3 ตํ$าของการขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํากว่า 500 บาท หรื อ 50 หน่วย และในกรณี ทีการสังขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือตํากว่า 50 หน่วย หรื อในกรณีทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏ
อยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
(
าทีปรากฏ
อยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน( ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนตํากว่า 50 หน่วย บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทีจะรับซื (อคืนหน่วยลงทุนทังหมด
(
(2.2) วันและเวลาการสั$งขายคืนหน่ วยลงทุน
ทุกวันทําการซือ3 ขายภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ทีบริ ษัทจัดการกําหนด
(2.3) ช่ องทางการสั$งขายคืนหน่ วยลงทุน
 วิธีการขายคืนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสังขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อม
ทัง( ระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีต้ องการขายคืน เมือเจ้ าหน้ าทีตรวจคําสังขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะส่งมอบสําเนาคําสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนทีได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังขายคืน
นัน( ได้ เสร็ จสิ (นสมบูรณ์ แล้ วไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง( สิ (น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซื (อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทุน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยEจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 4
บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื (อคืนหน่วยลงทุนของสิ (นวันทําการซื (อขายหน่วยลงทุนนัน( ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื (อคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนทีหักออกจากผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน
 วิธีการขายคืนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนั บสนุ นการขายหรื อ
รั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซื (อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางนีไ( ด้ โดยผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัวโมง ทุกวันทําการและวันหยุดทํา
การซือ( ขายหน่ วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอิน เทอร์ เน็ตที บริ ษั ทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
กําหนดไว้
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการสังขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการทีกําหนดของวันทําการซื (อขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื (อขายนัน( โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื (อคืนหน่วยลงทุนของสิ (นวันทําการซื (อขายหน่วยลงทุนนัน( ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื (อคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนทีหักออกจากผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน และการสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาทําการทีกําหนดของวันทําการซื (อขายใด จะถือเป็ นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทัง( นี (
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริ ษัทจัดการ
เป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน(
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริ ษัทจัดการ
เป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน(
นายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซื (อคืนภายใน 2 วันทําการภายในวันทําการถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทุน
เงื$อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสังขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สังขายคืนจะต้ องอ่านคําแนะนําของบริ ษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขัน( ตอนการสังขายคืนหน่วยลงทุน
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทังนี
( ( ผู้สงขายคื
ั
นจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ องภายหลังจากทีระบบได้ ทบทวนการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นแล้ ว
2) เมือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทังสิ
( (น
3) เอกสารใบบันทึกรายการทีพิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทํารายการได้ เท่านัน( บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลักฐานทีปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทํารายการทีสมบูรณ์แล้ วนําไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที จะหยุ ด ระบบงานเป็ นการชัวคราวโดยทัน ที โดยไม่ ต้ องแจ้ งผู้ใ ช้ บ ริ ก ารทราบล่ วงหน้ า ในกรณี ที เกิ ด
ข้ อผิดพลาดจากระบบการให้ บริ การ หรื อกรณี อืนใดทีอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแก้ ไข
กรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายใน hi วันนับตังแต่
( วนั ถัดจากวันทีเกิดเหตุการณ์หรื อรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดการให้ บริ การชัวคราวหรื อถาวร ซึงบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริ การ
ดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที สํานักงานของบริ ษั ทจัด การหรื อผู้ส นับ สนุนหรื อเว็บไซต์ข องบริ ษั ทจัด การหรื อสื ออิเล็ กทรอนิ กส์ ที
เกียวข้ อง
 การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอื$นๆ ที$จะมีขึน3 ในอนาคต
บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุน อาจเพิมเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนอืนใดทีจะมีขึน(
ในอนาคต ซึงจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีเกียวข้ องตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพืออํานวย
ความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเพิมเติมช่องทางดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย
7 วันทําการ และปิ ดประกาศให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันทําการก่อนวันเริ มให้ บริ การ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุน รวมทังสื
( ออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
(2.4) การชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการดังนี (
 โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังให้ โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝาก โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีอืนใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรื อ การ
โอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากนี ( ถ้ าหากบริ ษัทจัดการ
ไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีทีได้ แจ้ งไว้ ไม่ว่าด้ วยกรณีใดๆ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่ อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสังจ่ายผู้ถือ
หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร
เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
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 รับเช็คทางไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสังให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชือและที
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึงบริ ษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทังนี
( ( ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึน(
เงิน บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ทธิ ในการดํ าเนิน การตามวิธี ที นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุน เห็ น สมควร เช่ น การโอนเงิน ผ่า นระบบพร้ อมเพย์
(PromptPay) เป็ นต้ น
 รับเช็คด้ วยตนเองทีบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุนอืน
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสังให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้ วยตนเองทีบริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุนอืน ซึงสามารถรับได้ ทังนี
( ( ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นาํ เช็คไปขึ (นเงิน บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
(3) วิธีการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
(3.1) วันและเวลาในการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
เปิ ดให้ สับเปลียนหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. กรุ งศรี
จํากัด” ซึงบริ ษัทจัดการได้ ประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้ เป็ นไปตามวันและเวลาสับเปลียนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้ นทางและ/หรื อกองทุนปลายทาง
(3.2) มูลค่ าขัน3 ตํ$าในการสับเปลี$ยนเข้ ากองทุน
กรณีกองทุนนีเ( ป็ นกองทุนต้ นทาง: ท่านสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนโดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนในการสับเปลียนไม่ตํากว่า 50 หน่วย หรื อ
เป็ นจํานวนเงินไม่ตํากว่า 500 บาท ในกรณีทีการสังสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํากว่ามูลค่าขัน( ตําที
กําหนด หรื อในกรณี ทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลียนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนทัง( หมดเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน( และในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญ ชีตํากว่ามูลค่าขัน( ตําทีกําหนด บริ ษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับสับเปลียนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
(
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ภายใต้ วิธีการ
ทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ทัง( นี ( บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาการทํารายการ
สับเปลียนหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขัน( ตํา และ/หรื อปรับลดมูลค่าขัน( ตําของการสังสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยขึ (นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
กรณี กองทุนนีเ( ป็ นกองทุนปลายทาง: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับการยกเว้ นข้ อจํากัดจํานวนเงินขัน( ตําในการซือ( หน่วยลงทุนตามทีระบุในหัวข้ อ
“การสังซื (อหน่วยลงทุน”
(3.3) ช่ องทางการสับเปลี$ยนเข้ ากองทุน
 การสับเปลี$ยนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุ น สามารถสังสับ เปลี ยนหน่ ว ยลงทุ น ได้ ที บริ ษั ท จั ด การ หรื อผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อรั บ ซื อ( คื น หน่ ว ยลงทุ น โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
( จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินทีต้ องการ
สับเปลียน เมือเจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะส่งมอบสําเนาคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีลง
นามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
 การสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทีได้ สมัค รการใช้ บริ การซือ( ขายหน่ วยลงทุน ผ่านช่องทางอิเล็ กทรอนิก ส์และมี รหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี (ได้
ในกรณีทีกองทุนนีเ( ป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัวโมง ทุกวันทําการและวันหยุดทํา
การซื (อขายหน่วยลงทุน ทังนี
( ( บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการสังสับเปลียนหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการทีกําหนดของวันทําการสับเปลียนใด
เป็ นการสับเปลียนหน่วยลงทุนในวันทําการสับเปลียนนัน( โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาสับเปลียนหน่วยลงทุน ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผู้สงสั
ั บเปลียนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลียนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังสับเปลียนนัน( ได้ เสร็ จสิ (นสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทังสิ
( (น ทังนี
( ( บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาให้ เพิกถอนการสังสับเปลียน
หน่วยลงทุนได้ เมือมีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึ (นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สังสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้ หลักฐานทีปรากฎอยู่ทีบริ ษั ท
จัดการเป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน(
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หน้ า 6
(3.4) ราคาขายและรั บซือ3 คืนกรณีสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี (เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื (อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลียนหน่วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง: การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคารับซื (อคืน
ของวันทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง (ถ้ ามี)และ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง: การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคาขายของวันทํา
การก่อนวันทีกองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่ายอืนๆ (ถ้ ามี)
(3.5) เงื$อนไขในการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะไม่อนุญ าตให้ มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน โดยขึน( อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษั ท
จัดการ
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้ บริ การสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง( แรก เป็ นการชัวคราวและ/หรื อ
ถาวรในกรณีทีบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์สูงสุด หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ ต่อชือเสียง
หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อเหตุอืนใดตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทัง( นี ( บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิในการปิ ดรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ




กรณีใดทีบริ ษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนหรื อไม่รับซื (อคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับ และ/หรื อปฎิเสธ และ/หรื อระงับคําสังซื (อ และ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน กรณีดงั ต่อไปนี (
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับคําสังซื (อ และ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง( แรก เป็ นการชัวคราวหรื อถาวร
ก็ได้ ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทัง( นี ( บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคําสังซื (อและ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วย
ลงทุน โดยจะประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
2. บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสังซื (อหน่วยลงทุนของผู้สงซื
ั (อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี (โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(2.1) คําสังซื (อทีจะมีผลให้ ผ้ สู งซื
ั (อหน่วยลงทุนรายนันถื
( อหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2.2) เพือรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทีถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสังซื (อ
หน่วยลงทุน และ/หรื อระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริ หารและจัดการลงทุนได้
3. ในกรณี ทีบริ ษัทจัดการได้ จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนทีได้ จดทะเบียนไว้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ทีจะ
ปฏิเสธการสังซือ( หน่วยลงทุน ตัง( แต่วันทําการซือ( ขายถัดจากวันทีจําหน่ายหน่ วยลงทุนได้ เต็ มตามจํานวนที จดทะเบียนไปจนกว่าบริ ษั ทจัดการจะ
เห็นสมควรทีจะทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง( ต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้ าไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนหรื อเว็บไซต์ของบริ ษัท
จัดการหรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
กองทุนรวมนี (มีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซื (อคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว และการ
หยุดรับคําสังซื (อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ไว้ อย่างไร
การเลื$อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1.

2.

บริ ษัทจัดการจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนด
ไว้ ในโครงการ ซึงต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี (
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทีเข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ( โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุทีทํ าให้ กองทุนรวมไม่ ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์ สินทีลงทุน ไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของบริ ษัทจัดการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื (อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ องต่างจาก
ราคารับซื (อคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้ องตังแต่
( หนึงสตางค์ขึ (นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
( ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื (อคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้ อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1. บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี (
(1) เลือนกํ าหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่ เกิน 10 วัน ทําการนับ แต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคํ าสังขายคืนหน่วยลงทุนนัน( เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ ทราบเรื องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยEจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด
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(3) แจ้ งการเลื อนกํา หนดชํ าระค่ าขายคื น พร้ อมทัง( จัด ส่ งรายงานที แสดงเหตุผ ลของการเลื อน และหลักฐานการได้ รับ ความเห็ น ชอบของผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ตามข้ อ 1. (1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้ อ 1. (2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง( นี ( บริ ษัท
จัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะรับซื (อคืนหน่วย
ลงทุนนัน( โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง
การหยุดรั บคําสั$งซือ3 หรื อขายคืนหน่ วยลงทุน
การหยุดรับคําสังซื (อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีทีมีความจําเป็ นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรื อเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการจะหยุดรับคําสังซื (อ คําสังขายคืนหรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมได้ เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึงไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน
กองทุนรวมนี (กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่างไร
- กองทุนนี (เป็ นกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนทัวไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ตามปกติ
- ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยืนคําขอโอนหน่วยลงทุนทีบริ ษัทจัดการและ/หรื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุน
พร้ อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ ามี)
- ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมือนายทะเบียนได้ บนั ทึกชือผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว ซึงนายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั
ขอโอนหน่วยลงทุนและคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทุนได้ จากช่องทางใด
- ท่านสามารถติดตามข้ อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน










กองทุนรวมนี (มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- กองทุนรวมนี (จะใช้ ระบบไร้ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชือผู้เปิ ดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- บริ ษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึงได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรื อ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน( โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี (อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื องใด ภายใต้ เงือนไขอย่างไร
- กองทุนนี (มีข้อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียงในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
(
กองทุนรวม บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ทีเป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเกิน
ดังกล่าว
ในกรณีทีกองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซงหุ
ึ ้ นของบริ ษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการทีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการเพิมเติม หรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีทีบริษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ทีสํานักงานของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมนี (มีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนโดยติดต่อกับบริ ษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207
- กองทุนรวมนี (ไม่มีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่าว
การระบุภมู ิลําเนาในประเทศไทย เพือการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไม่มีภมู ิลําเนาในประเทศไทย
- ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอืน บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงทีอยู่ของบริ ษัทจัดการเป็ นภูมิลําเนา เพือบริษัท
จัดการจะได้ นําทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานักงานวางทรัพย์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -
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4. บุคคลที$เกี$ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม


ข้ อมูลเกียวกับบริ ษัทจัดการ ซึงอย่างน้ อยต้ องมีรายชือกรรมการและผู้บริ หาร จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
(
การบริ หารจัดการของบริ ษัท และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- กรรมการของบริ ษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชือดังต่อไปนี (
(1) นายพงษ์ อนันต์ ธณัติไตร
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริ ญ
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(7) นายเทซึ นาคากาวะ
(9) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

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

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
(
การบริ หารจัดการของบริ ษัท 142 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 417,434 ล้ านบาท


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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าทีกลุ่มการลงทุน
รองประธานเจ้ าหน้ าทีกลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี (
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายปฏิบตั ิการซื (อขายหลักทรัพย์
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายกํากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบริ หารความเสียงด้ านการลงทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี (
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี (
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
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รายชือผู้จดั การกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนรวม รวมทังหน้
( าทีความ
รับผิดชอบของผู้จดั การกองทุนดังกล่าว
ชื$อ นามสกุล
นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา

นายสาธิต บัวชู



ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon
University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี (การเงิน) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ การทํางาน
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด

หน้ าที$ความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บล. ไซรัส จํากัด (มหาชน)
- บล. เค จี ไอ จํากัด (มหาชน)
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายลูกค้ าบุคคลเเละบริ การ

นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์

- ปริ ญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน)
จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายปี ติ ประติพทั ธิvพงษ์

- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
Rochester Institute of Technology,
New York
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์

-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน University - บลจ. กรุงศรี จํากัด
of Manchester, U.K.
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
-ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
- บมจ. ธนาคารทิสโก้
และการบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์สินเชือ

รายชือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar) และผู้ดแู ลผลประโยชน์ (trustee)
- รายชือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริ ง จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ดบี ีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ทรี นีตี ( จํากัด

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -

เบอร์ โทรศัพท์
1572
0-2659-7000
0-2231-3777, 0-2632-0777
02-949-1000
02-658-6300
02-638-5000
0-2680-1234
02-695-5000
0-2305-9000
02-761-9000
0-2857-7000
0-2217-8888
0-2646-9650
0-2658-5800
0-2343-9500, 0-2801-9100
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
บริ ษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชัน พาร์ ทเนอร์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่อย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แรบบิท ประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
บริ ษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื (อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื (อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื (อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื (อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื (อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื (อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริ สต์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จํากัด (มหาชน)

เบอร์ โทรศัพท์
0-2658-8888
0-2659-8000
0-2660-6677
0-2635-1700
02-205-7000
02-672-5920
02-633-6699
02-648-1111
02-684-8888
0-2359-0000
02-696-0000
0-26975300
02-648-3600
02-088 9999
02-299-8000
02-659-3456
02-207-2100
02-861-4820
02-352-5100
02-633-6000
02-009-8000
02-266-6698
02-026-5100
02-107-1664
02-022-1400
02-626-7000
0-2117-7878
0-2274-9400
02-016-8600
02-508-1567
02-061-9621
02-095-8999
02-430-6543
02-829-6291-94

 รายชื$อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
รายชื$อผู้สอบบัญชี
1
2
3
4
5
6

นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมภูนชุ แซ่แต้
นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชยั
นางสาว รฐาภัทร ลิ (มสกุล

ที$อยู่
บริ ษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชันที
( 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

 รายชื$อนายทะเบียนหน่ วยลงทุน (Registrar)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -
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 รายชื$อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2128-2316
ทังนี
( ( นอกจากหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ
( ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าทีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
5. ช่ องทางที$ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี 3


ท่านสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี (ได้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื (อคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ

ปั จจัยความเสียงของกองทุนรวม และแนวทางการบริ หารความเสียง
1. ความเสี$ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสียงทีเกิดจากการดําเนินงานของบริ ษัทผู้ออกหุ้นอันเนืองมาจากผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงิน รวมทังความสามารถในการทํ
(
ากําไรและนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทผู้ออกหุ้น ซึงอาจมีผลกระทบต่อราคาซื (อขายหุ้น
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ทีลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสาร เพือประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และติดตามข้ อมูลข่าวสารทีเกียวข้ องกับบริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ ชิดและสมําเสมอ หากมีการเปลียนแปลงผลการดําเนินงานหรื อฐานะทาง
การเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยั สําคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลียนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนีข3 องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสียงจากการทีบริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงินต้ นและ/หรื อดอกเบี (ยได้ ตามทีกําหนดหรื อชําระไม่ครบตามจํานวนทีได้ สญ
ั ญาไว้ หากมีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ (น จะส่งผลให้ ตราสารทีลงทุนอาจมีมลู ค่าลดลงอย่างมาก
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะวิเคราะห์คณ
ุ ภาพและความสามารถในการชําระหนี (ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชือถือของผู้ออกตราสารเป็ น
ประจําสมําเสมอ หากมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลียนแผนการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์
3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนได้ ตลอดเวลา โดยอาจขึ (นอยู่กบั แนวโน้ มของอัตราดอกเบี (ย ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพื (นฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริ ษัทผู้ออกตราสาร ปริ มาณการซื (อขายหุ้น เป็ นต้ น ซึงส่งผลให้ ราคาหุ้นทีกองทุนได้ ลงทุนไว้ อาจเพิมขึ (นหรื อลดลงได้ ตลอดเวลา
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์โดยมีสดั ส่วนการลงทุนทีเหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
เนืองจากสภาพและขนาดของตลาดหุ้นของประเทศไทยในปั จจุบนั ซึงเป็ นตลาดทีกําลังพัฒนา หุ้นต่าง ๆ ทีกองทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซื (อขายเปลียน
มือของตราสารมีจํานวนครัง( และปริ มาณน้ อย ซึงอาจขายหุ้นไม่ได้ ในช่วงเวลาทีต้ องการหรื ออาจไม่ได้ ราคาตามทีคาดหวังเอาไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีสภาพคล่องให้ สอดคล้ องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพือให้ มีความ
คล่องตัวในการบริ หารกองทุน ทังนี
( ( แนวทางการบริ หารความเสียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ (นอยู่กบั การพิจารณาตัดสินใจของบริ ษทั จัดการโดย
คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -
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สรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล
ส่ วนที$ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1. ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จํากัดอัตราส่วน
2. หน่วย CIS ตามทีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที 2 ข้ อ 1.1 ของประกาศคณะกรรมการกํากับ
ไม่เกิน 10%
ตลาดทุน
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้รับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่าง
ไม่เกิน 20%
หนึงดังนี (
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
( ( เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารทีรัฐบาลเป็ นประกัน
4. ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี (
ไม่เกินอัตราดังนี ( แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
4.1 เป็ นตราสารหนี ( หรื อตราสารกึงหนี (กึงทุน ทีผู้ออกจัดตังขึ
( (นตามกฎหมายไทย หรื อสาขา (1) 10% หรื อ
ของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
(2) นํ (าหนักของตราสารทีลงทุนใน benchmark + 5%
ประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี (
4.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี ( < 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน และ
ไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 4.2.1 หรื อ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ อง
เป็ นบุคคลดังนี (
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี ( > 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้ องขึ (น
ทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
5. ทรัพย์สินดังนี (
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ( แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
5.1 ตราสารทุนทีจดทะเบียนซื (อขายในกระดานซื (อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ
(1) 10% หรื อ
SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทํา
(2) นํ (าหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน benchmark + 5%
ให้ มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื (อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนทีออกโดยบริ ษทั ทีจัดตังขึ
( (นตามกฎหมายไทย ซึงหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวซื (อ
ขายในกระดานซื (อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทที
อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื (อขายใน
SET)
5.3 หุ้นทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื (อขายตาม 5.1
5.4 DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ( ทีคู่สญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5.1 reverse repo

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -
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5.6 หน่วย property ทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี (
5.6.1 จดทะเบียนซื (อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื (อขายในกระดาน
ซื (อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื (อขายใน SET)
5.6.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ าง
พื (นฐานอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางทีสํานักงานกําหนด
5.7 หน่วย private equity ทีจดทะเบียนซื (อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือจดทะเบียนซื (อ
ขายในกระดานซื (อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มี
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื (อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
5.8 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้ อ 2 ทีจดทะเบียนซื (อขายหรื ออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื (อขายในกระดานซื (อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื (อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
6. หน่วย property ของกองทุนทีมีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื (นฐาน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีสํานักงาน
กําหนด และมีลกั ษณะตาม 5.6.1
7. ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้ อ 1. – ข้ อ 6. (SIP)

ไม่เกินอัตราดังนี ( แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 15% หรื อ
(2) นํ (าหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน benchmark + 5%
รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก หรื อ
ผู้ออกตราสาร
ส่ วนที$ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงดังนี ( แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ (าหนักของทรัพย์สินทีลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ group limit
ส่ วนที$ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรั พย์ สิน (product limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัว‰ แลกเงินหรื อตัว‰ สัญญาใช้ เงิน ทีนิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงจ่
ั าย หรื อ
คู่สญ
ั ญา ดังนี (
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
( (น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีกองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิvมาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
securities lending)
2. ทรัพย์สินดังนี (
2.1 ตัว‰ แลกเงิน หรื อตัว‰ สัญญาใช้ เงิน ทีมีเงือนไขห้ ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการให้ มี
การรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรื อมีเงือนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ นกองทุน
รวมทีมีอายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลียตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช่กบั กองทุนรวมทีอายุโครงการคงเหลือ <
6 เดือน ทังนี
( ( เฉพาะกองทุนรวมทีมีอายุโครงการ > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%
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3.
4.
5.
6.
7.

2.3 total SIP ตามข้ อ 7 ของส่วนนี ( แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ( หรื อตราสารกึงหนี (กึงทุน ทีมี
ลักษณะครบถ้ วนดังนี (
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้ อ 4 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
reverse repo
securities lending
หน่วย CIS
หน่วย property
total SIP ซึงได้ แก่
7.1 ทรัพย์สินตามข้ อ 7 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
7.2 ตราสารหนี ( หรื อตราสารกึงหนี (กึงทุน ทีมีอนั ดับความน่าเชือทีตัวตราสารและ/หรื อผู้ออก
ตราสารทีตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 20%
ไม่เกิน 15%
รวมกันไม่เกิน 15%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ product limit
ส่ วนที$ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที$ลงทุน (concentration limit)
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกัน ต้ องมี
1. หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง
จํานวนหุ้นของบริ ษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
(
ษัทนัน(
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี (สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตรา
2. ตราสารหนี ( และตราสารกึงหนี (กึงทุน ของผู้ออกรายใดรายหนึง (ไม่
สารรายนัน( ตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังนี
( ( ใน
รวมถึงตราสารหนี (ภาครัฐไทย)
กรณีทีผู้ออกตราสารมีหนี (สินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชี
ถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนํามูลค่าหนี (สินทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี (สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดย
ข้ อมูลหนี (สินทางการเงินนันจะต้
( องเป็ นข้ อมูลทีมีการเผยแพร่เป็ นการทัวไป และใน
กรณีทีผู้ออกตราสารไม่มีหนี (สินทางการเงินตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง(
แรกของผู้ออกตราสาร ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารตามข้ อนี (ของผู้ออกรายนันเป็
( นรายครัง( เว้ นแต่ในกรณีทีผู้ออกตราสาร
ได้ มีการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี (โดยเป็ นตราสารทีออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating บริ ษัท
จัดการจะลงทุนเพือกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกันรวมกัน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง( เว้ นแต่
กรณีทีผู้ออกตราสารได้ มีการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ใน
ลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี (
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -
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3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง

4. หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง

5. หน่วย private equity

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุ
(
นรวมทีออกหน่วยนัน(
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วน
ดังนี ( โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
( (นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
(
น property ทีออก
หน่วยนัน( เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ( โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
( (นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทังหมดของกองทุ
(
น private equity

ทังนี
( ( การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/หรื อ
ทีแก้ ไขเพิมเติม

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -
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ข้ อมูลเพิ$มเติม :

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ซือ3 หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
(
หักด้ วย มูลค่าหนี (สินทังหมด
(
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีคํานวณ)

ไม่ เกิน 2.4610

1 พ.ค. 62 –
30 เม.ย. 63
2.2989

เรี ยกเก็บจริง
1 พ.ค. 63 –
30 เม.ย. 64
2.3000

1 พ.ค. 64 –
30 เม.ย. 65
2.2865

รายการที$เรี ยกเก็บ

อัตราตาม
โครงการ

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง3 หมดที$ประมาณการได้


ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 2.0809

2.0809

2.0809

2.0809



ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.0856

0.0401

0.0381(2)

0.0251



ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 0.1672

0.1672

0.1672

0.1672



ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์

ไม่เกิน 1.0700

-

-

-



ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

ตามทีจ่ายจริ ง

0.0107

0.0138

0.0133



ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เกิน 1.0700

-

-

-

รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง3 หมด

ไม่เกิน 2.4610

2.2989

2.3000

2.2865

ค่ าใช้ จ่ายในการซือ3 ขายหลักทรั พย์

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

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

1 พ.ค. 64 –
30 เม.ย. 65
ไม่เรี ยกเก็บ

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ ได้


ค่าธรรมเนียมอืน ๆ

ค่ าธรรมเนียมที$เรี ยกเก็บจากผู้ส$ ังซือ3 หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (1) (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
อัตราตาม
โครงการ

รายการที$เรี ยกเก็บ


ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 0.50

1 พ.ค. 62 –
30 เม.ย. 63
ไม่เรี ยกเก็บ



ค่าธรรมเนียมการรับซื (อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 0.50

0.50

0.50

0.50



ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า

ไม่เกิน 0.50

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ

ไม่เรี ยกเก็บ



ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก

ไม่เกิน 0.50

0.50

0.50

0.50



ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษ
ของ 1,000 หน่วย

10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษ
ของ 1,000 หน่วย

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

10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษ
ของ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงซื
ั (อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราทีรวมภาษี มลู ค่าเพิมหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษี อืนใดแล้ ว
(2) ปั จจุบนั เรี ยกเก็บในอัตราร้ อยละ 0.0251 โดยมีผลตังแต่
( วนั ที 16 มีนาคม 2564 เป็ นต้ นไป

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
ระหว่างวันที 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที 30 เมษายน 2565
PTR = 49.91%

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยEจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 18
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่ อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด

% NAV

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การท่องเทียวและสันทนาการ
การแพทย์
ขนส่งและโลจิสติกส์
เงินทุนและหลักทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ธนาคาร
ธุรกิจการเกษตร
ธุรกิจบริ การรับเหมาก่อสร้ าง
ประกันชีวิตและประกันภัย
พลังงานและสาธารณูปโภค
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พาณิชย์
วัสดุก่อสร้ าง
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ธนาคาร
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
อื$นๆ
ลูกหนี (
เจ้ าหนี (
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

392,934,948.58

100.85

14,549,850.00
18,022,425.00
55,782,275.24
18,910,517.50
30,694,500.00
82,284,440.00
12,309,375.00
18,708,300.00
2,860,625.00
35,910,901.80
19,116,586.00
58,649,644.50
7,892,460.00

3.73
4.63
14.32
4.85
7.88
21.12
3.16
4.80
0.73
9.22
4.91
15.05
2.03

34,994.05
428,380.00

0.01
0.11

323,995.11

0.08

7,418,769.92

1.90

9,036,909.46
(3,310,698.68)
2,808,751.32
(5,337,893.52)
(781,556.48)

2.32
(0.85)
0.72
(1.37)
(0.20)

มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

389,624,249.90

100.00

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยEจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 19
คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื$อถือ
 ตราสารหนีร3 ะยะกลางและระยะยาว
TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

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

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

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

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

Ca
C

คําอธิบาย
ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตําทีสุด
ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตํามาก

ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตํา

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชือถือตํากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์ตํามาก

มีความเสียงในการผิดนัดชําระหนี (สูงทีสุด
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

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

ระดับการลงทุน (investment grade)

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

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ( โดยผู้ออกตราสารหนี (ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี (ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร3 ะยะสัน3
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี (มีสถานะทังทางด้
(
านการตลาดและการเงินทีแข็งแกร่งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องทีดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี (ทีดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอืน
ผู้ออกตราสารหนี ม( ี ส ถานะทัง( ด้ า นการตลาดและการเงิ น ที แข็ งแกร่ งในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี (ระยะสันในระดั
(
บทีน่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี (มีความสามารถในการชําระหนี (ระยะสันในระดั
(
บทียอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี (ระยะสันที
( ค่อนข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี (ได้ ตรงตามกําหนดเวลาทีระบุไว้
เป็ นระดับทีอยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ( โดยผู้ออกตราสารหนี (ไม่สามารถชาระดอกเบี (ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน( เพือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ต่อจากอันดับเครดิตเพือบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยEจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 20
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
% ตามช่ วงเวลา
ผลการดําเนินงาน
สิน3 สุด ณ วันที$ 29 เมษายน 2565

% ต่ อปี

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

ย้ อนหลัง
3 ปี

ย้ อนหลัง
5 ปี

ย้ อนหลัง
10 ปี

KFDNM-D

3.68%

4.60%

3.28%

10.80%

2.97%

4.45%

5.12%

นับจากวันเริ$ม
โครงการ
(31 มีนาคม 2547)
7.64%

ดัชนีชี (วัด (Benchmark)*

1.93%

2.47%

4.22%

8.35%

2.96%

4.38%

6.40%

9.33%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

12.93%

13.59%

13.11%

12.48%

20.08%

17.56%

17.14%

19.99%

ความผันผวนของดัชนีชี (วัด

11.14%

11.79%

11.21%

11.14%

19.58%

16.35%

15.68%

19.23%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี (วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
** ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ( ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
กองทุนนีเ3 คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -53.18%
*กรณีกองทุนจัดตังไม่
( ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเกิดขึ (นนับตังแต่
( จดั ตังกองทุ
(
น

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

คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชีช( วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม( ิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี (ชวน
ของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรื อผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน(
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอืนเพือบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม ซึงอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทัง( นี (
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอืนเพิมเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ

ข้ อมูล ณ วันที$ 10 พฤษภาคม 2565

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยEจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 21
ข้ อมูลอื$นๆ
1. การรั บผลประโยชน์ ตอบแทนเนื$องจากการที$กองทุนใช้ บริการบุคคลอื$น (soft commission)
บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินทีมีมูลค่าเพือกองทุนจากบุคคลทีเป็ นผู้ให้ บริ การอันเนืองมาจากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังต่อไปนี (
(1) ผลประโยชน์ ต อบแทนทีรั บไว้ นัน( ต้ องเป็ นทรั พย์ สิ นที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี ยวกับ บทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมทีแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจัดการใช้ บริ การของบุคคลนันบ่
( อยครัง( เกินความจําเป็ นเพือให้ กองทุนได้ รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึงให้ แก่กองทุน บริ ษัทจะกระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทีอาจมีไว้ ได้ ของกองทุนนัน(
ด้ วย
ทังนี
( ( กรณีทีบริ ษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชีหรื อ
รอบระยะเวลาหกเดือนด้ วย
2. ข้ อกําหนดเกี$ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายทีเรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงินทีไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริ กนั นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI)
รายงานข้ อมูลเกียวกับบัญชีของบุคคลทีอยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กับประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริ กัน ผู้ซึงมีถินทีอยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซงมี
ึ ถินทีอยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึงเปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน( นอกจากนี (ยังปรากฏด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกําลัง
ดําเนิน การออกกฎหมายทีมี ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ ในลักษณะที คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึงต่อไปจะรวมเรี ย ก FATCA และกฎหมายดังกล่ าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศทีเกียวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมี
หน้ าทีต้ องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กันและบุคคลทีมีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที FATCA กําหนด หน้ าทีในการตรวจสอบข้ อมูล
ลูกค้ าเพือหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าทีในการกําหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุน รวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพือปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ ของ FATCA (กล่ าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign
Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
(
รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีกองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุน
ทางตรง) ซึงจะเริ มต้ นตังแต่
( วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึงอาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึงจะเริ มต้ นตังแต่
( ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กําหนดให้ สถาบันการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที เข้ าร่ วมผูก พัน ตนตามข้ อกํา หนดของ FATCA (ซึงรวมถึ งธนาคารและสถาบันการเงิน ในประเทศไทย ผู้รับ ฝากทรั พย์ สิ น
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าทีดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กบั กองทุนรวมทีเป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
(
างประเทศรวมทังผู
( ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทุน ที
เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึงอาจ
ทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื อมิ ใ ห้ บ ริ ษั ท จัด การและกองทุน รวมได้ รับ ผลกระทบในการดํา เนิ น งานรวมทัง( เพื อเป็ นการรั ก ษาประโยชน์ ข องผู้ ถื อหน่ ว ยลงทุน โดยรวม บริ ษั ท จัด การ
และกองทุน รวม (โดยบริ ษั ท จัด การ) จึงเข้ าผูกพันตนเพือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง และเพือให้ บริ ษัทจัดการและ
กองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึงรวมทัง( ผู้ที
เกียวข้ องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับ ฝากทรัพย์ สิน และผู้สนับสนุนการขายและรั บซือ( คืนหน่ วยลงทุน ) จึงขอสงวนสิทธิ ในการ
ดําเนินการดังนี (
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีเข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอมบริ ษัท
จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชือ ทีอยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลทีได้ รับ เป็ นต้ น) ทีมีอยู่ในบัญชีทงั ( หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน( กับบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรัฐทัง( ในและต่างประเทศ ตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิมเติม เพือยืนยันหรื อพิสูจน์ทราบความเกียวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือ
แสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อทีกําหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุ ง
ข้ อมูลเมือข้ อมูลทีเคยให้ ไว้ มีการเปลียนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง (ในกรณีทีเป็ น
ลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
( ( เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -
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หน้ า 22
(3) ดําเนินการอืนใดเพือให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง
เพือเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
( อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิมขึ (นหาก
มีก ารดําเนิ น การที สอดคล้ องกับ กฎหมายต่างประเทศทีเกี ยวข้ องข้ า งต้ น ในกรณี ที ผู้ถื อหน่วยลงทุน ปฏิ เสธการดํ าเนิ น การหรื อไม่ แสดงเจตนาตอบรั บ ภายใน
ระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างดังต่อไปนีต( ามความจําเป็ นและความเหมาะสม
โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบริ ษัทจัดการแจ้ งนี (แล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงทีได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสังซื (อ/ สับเปลียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินทีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนันได้
( เพือให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์
และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง ทังนี
( ( ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอืนใดอันเป็ นการป้ องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทําให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิมขึ (น หากมีการดําเนินการทีสอดคล้ องกับ
กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพือหลีกเลียงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมี
การดําเนินการทีไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ทีจ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที
กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึงในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนทีเข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที
กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องกําหนด)เท่านัน(
ทังนี
( ( ในกรณีทีกฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดเพือรองรับการดําเนินการตามทีบริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้ ข้างต้ น บริ ษัทจัดการ (รวมถึงผู้ทีเกียวข้ อง)
จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอืนใดทีราชการกําหนด โดยไม่
จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนไดนามิคปั นผล -
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ส่ วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิยาม :
เป็ นไปตำมประกำศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ไดนำมิคปั นผล
1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : Krungsri Dynamic Dividend Fund
1.3. ชื่อย่อ : KFDNM-D
1.4. ประเภทโครงกำร : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทกำรขำย : ขำยหลำยครัง้
1.6. กำรกำหนดอำยุโครงกำร : ไม่กำหนด
1.7. อำยุโครงกำร : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อำยุโครงกำรถึงวันที่ (กรณีกำหนดอำยุเป็ นช่วงเวลำ) : 1.9. เงื่อนไข (อำยุโครงกำร) :
1.10. ลักษณะโครงกำร : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำร : 5,000,000,000.00 บำท
2.1.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำรเริ่มต้ น : 5,000,000,000.00 บำท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงกำร) :
2.3. มูลค่ำที่ตรำไว้ ต่อหน่วย : 10.0000 บำท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย
2.5. รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก : 10.0000 บำท
2.6. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 500.00 บำท
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2.7. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 500.00 บำท
2.8. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน : 500.00 บำท
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขันต่
้ ำของกำรสัง่ ขำยคืน : 50.00 หน่วย
2.10. มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ : ไม่กำหนด
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ : 50.00 หน่วย
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรั พย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
เพื่อเป็ นทำงเลือกแก่ผ้ ลู งทุนที่ต้องกำรผลตอบแทนที่ดีจำกกำรกระจำยกำรลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุน
3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม : ตรำสำรแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มคี วำมเสี่ยงต่ำงประเทศ
กำรกำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :
3.5. นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ ำมี) :
บริษัทจัดกำรอำจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืนเพื่อบริหำรสภำพคล่องของกองทุนเป็ นกำรชัว่ ครำวได้ โดย ณ สิ ้นวันใด อัตรำส่วนกำร
กู้ยืมและกำรทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืน เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่กำรเกินอัตรำส่วน
ดังกล่ำวมิได้ เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืนเพิ่มเติม ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด
3.6. กำรลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) : ไม่ลงทุน
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี ้วัด (active management)
3.9. ดัชนีชี ้วัด/อ้ ำงอิง (Benchmark) :
1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
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หมำยเหตุ:
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ ริษัทจัดกำรเห็นควรและเหมำะสม ซึง่ อยู่ภำยใต้ กรอบนโยบำยกำรลงทุนที่
กำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงชัดเจนถึงวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด คำอธิบำยเกี่ยวกับตัวชี ้วัด และ
เหตุผลในกำรเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดกำร ภำยในเวลำที่ผ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกข้ อมูลในกำรตัดสินใจ
ลงทุนได้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้ อกำหนดของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน และ/หรือ ประกำศ
ข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในกำรใช้
เปรียบเทียบในกรณีทผี่ ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทำหรือเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตรำดังกล่ำวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษทั จัดกำรจะแจ้ งกำรเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่ำวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำทีผ่ ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกข้ อมู ลกำรตัดสินใจ
ลงทุนได้
3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนซึง่ จะส่งผลให้ มี net exposure ในตรำสำรแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม โดยเน้ นกำรกระจำยกำรลงทุนในหุ้นทุนที่มีปัจจัยพื ้นฐำนดี และมีแนวโน้ มกำรเติบโตในอัตรำสูง ส่วนทีเ่ หลืออำจนำไปลงทุนในตรำสำรแห่งหนี ้
และหรือตรำสำรทำงกำรเงินอื่น ๆ
ในกำรคำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรอำจไม่นบั ช่วงระยะเวลำดังนี ้รวมด้ วย ทังนี
้ ้ โดยจะคำนึงถึ ง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสำคัญ
(1) ช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(2) ช่วงระยะเวลำที่ต้องใช้ ในกำรจำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจำกได้ รับคำสัง่ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอกำรลงทุน ทังนี
้ ้ ต้ องไม่
เกินกว่ำ 10 วันทำกำร
• ประเภทของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุนในประเทศ :
ส่ วนที่ 1 : ตรำสำร TS (Transferable Securities) หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ ที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนที่ครบถ้ วนเป็ นไป
ตำมประกำศ ได้ แก่
1. ตรำสำรทุนในประเทศ
1.1 หุ้น
1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น (share warrants)
1.3 ใบแสดงสิทธิในกำรซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็ นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น (share warrants)
1.5 ตรำสำรทุนอื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับตรำสำรทุนตำม 1.1 – 1.4 ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม
2. ตรำสำรหนี ้ในประเทศ
2.1 พันธบัตร
2.2 ตัว๋ เงินคลัง
2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภำพ หุ้นกู้อนุพนั ธ์ และตรำสำร Basel III)
2.4 ตัว๋ แลกเงิน
2.5 ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน
2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้
2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุ้นกู้
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2.8 ตรำสำรหนี ้อื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับตรำสำรหนี ้ตำม 2.1 – 2.7 ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
3. ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน (ไม่รวมตรำสำร Basel III)
4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS (รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)) และหน่วย property
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก
ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (reverse repo)
ส่ วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ส่ วนที่ 6 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity
• อัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์ สินของกองทุนรวมในประเทศและต่ างประเทศ:
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่
ประกำศกำหนดในปั จจุบนั และ/หรือทีแ่ ก้ ไขเพิ่มเติมในอนำคต เว้ นแต่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีกำรกำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุนเป็ นกำรเฉพำะ
ดังต่อไปนี ้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนหรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำส่วนกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะ
ลงทุนให้ เป็ นไปตำมประกำศที่แก้ ไขด้ วย
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

1.

หน่วย CIS ในประเทศ

ไม่เกิน 10%

2.

หน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจำยกำรลงทุนในกิจกำร
โครงสร้ ำงพื ้นฐำน อสังหำริมทรัพย์ หรื อสิทธิกำรเช่ำ แล้ วแต่กรณี
(diversified fund) ตำมแนวทำงที่สำนักงำนกำหนด และมีลกั ษณะตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน

ไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้ วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 15% หรือ
(2) น ้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark
+ 5%

อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit)
ข้ อ
1.

ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ทรัพย์สินดังนี ้

รวมกันไม่เกิน 25%

1.1 ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ำมเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ ดำเนินกำรให้ มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้ องในตรำสำรได้ ตำม
วิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ กองทุนสำมำรถขำยคืนผู้ออก
ตรำสำรได้
1.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12
เดือน
1.3 total SIP ตำมข้ อ 4 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้ หรือตรำสำร
กึ่งหนี ้กึ่งทุน ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
1.3.1 มีลกั ษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที่ 1: อัตรำส่วน
กำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (single entity
limit) ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี
credit rating
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2.

หน่วย CIS ในประเทศ

ไม่เกิน 20%

3.

หน่วย property ในประเทศ

ไม่เกิน 15%

4.

total SIP ซึง่ ได้ แก่

รวมกันไม่เกิน 15%

4.1 ทรัพย์สินตำมข้ อ 8 (SIP) ในส่วนที่ 1: อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณ
ตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (single entity limit) ของประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
4.2 ตรำสำรหนี ้ หรือตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุนที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อที่ตวั ตรำ
สำรและ/หรือผู้ออกตรำสำรที่ตำ่ กว่ำทีส่ ำมำรถลงทุนได้ (noninvestment grade/unrated)
3.12. รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :
ไม่มี
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่ำงประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ
3.14. อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : เป็ นไปตำมประกำศ และกรณีที่กำร
ลงทุนไม่เป็ นไปตำมข้ อนี ้จะดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมที่ประกำศกำหนด
4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษัทจัดกำร
- ATM
- ไปรษณีย์
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื่อรับซื ้อคืน
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5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน
- หักบัญชี
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน :
ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ ำ
7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดกำร
- ATM
- Internet
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื่อรับซื ้อคืน
- Tele-bank
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนเงินและ/หรือจำนวนหน่วยไม่ต่ำกว่ำที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิใน
กำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขันต
้ ำ่ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขันต
้ ำ่ ของกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดกำร
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ในกรณีที่กำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำที่กำหนด หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุ นต้ องกำรขำย
คืน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืน
หน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่ำที่
กำหนด บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทังหมด
้
7.4.1. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุ นมีคำสัง่ ขำยคืน
หน่วยลงทุน ผู้สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสัง่ ขำยคืนนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้ ว ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขันต
้ ำ่ และ/หรื อปรับลดมูลค่ำขัน้
ต่ำของกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสัง่ ขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ ูสนับสนุนยกเลิก
สัญญำกำรเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรื อกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ ทสี่ ำนักงำนของบริษทั จัดกำร
และผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้ ตำมปกติ
ผู้สงั่ ขำยคืนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุน ตำมวันและเวลำในข้ อ 7.6.1 เรื่อง “วันและเวลำที่ทำกำรรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
้ จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องกำรขำยคืน เมื่อ
เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนว่ำถูกต้ องแล้ว เจ้ ำหน้ ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนำมรับรองควำมถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งั่ ขำย
คืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐำนต่อไป
บริษัทจัดกำรจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณได้ เมื่อสิ ้นวันทำกำรที่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์คำนวณรำคำรั บซื ้อคืนโดยมูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวจะต้ องได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
7.4.2 วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร (Internet)
ก) กำรขอใช้ บริกำร
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคำขอใช้ บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติหรือ
อินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร และ/หรือหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ (ถ้ ำมี) ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอเอกสำร
ดังกล่ำวได้ ที่บริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้ บริกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุน สำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยใด เป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตังแต่
้ หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยก่อนหน้ ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยถัดมำ ซึง่
บริษัทจัดกำรจะใช้ รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยดังกล่ำว ซึง่ ได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้ อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้ หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำน
อ้ ำงอิงเท่ำนัน้
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บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสัง่ ขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ ูสนับสนุนยกเลิก
สัญญำกำรเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ ทสี่ ำนักงำนของบริษทั จัดกำร
และผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้ ตำมปกติ
ในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหัวข้ อ “กำรชำระเงินค่ำรับซื ้อคืน หน่วยลงทุน”
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนจำนวนนัน้
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึง่ ได้ รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับ
ภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภำยใน 4 วันทำกำรนับแต่วนั ทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน หรือรับเป็ นสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดไว้ ในส่วนของข้ อผูกพัน
ค) เงื่อนไขกำรใช้ บริกำร
1) ในกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ขำยคืนจะต้ องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขันตอนกำรสั
้
ง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบ
อินเทอร์ เน็ต ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ขำยคืนจะต้ องกดยืนยันควำมถูกต้ องภำยหลังจำกที่ระบบได้ ทบทวนกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ ขำยคืนแล้ ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทังสิ
้ ้น
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์ เน็ต สำมำรถใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้ เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำก
หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์แล้ วนำไปใช้ อ้ำงอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชัว่ ครำวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริกำรทรำบล่วงหน้ ำ ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลำดจำกระบบกำร
ให้ บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขกรณีดงั กล่ำวให้ แล้ วเสร็จภำยใน 30 วันนับตังแต่
้
วันถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิ ดให้ บริกำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร จนกว่ำบริษัทจัดกำรจะพร้ อ มให้ บริกำรได้
โดยจะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร โดยจะปิ ดประกำศไว้ ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
6) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อนปิ ด
กำรให้ บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
7.4.3 วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ (Internet)
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคำขอใช้ บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่ สำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ ทบี่ มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสัง่ ขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้ องหรือในกรณีที่
ผู้สนับสนุนยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนักงำน
ของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตที่ บมจ.
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนดไว้ ทังนี
้ ้ ให้ ปฏิบตั ติ ำมขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรทีร่ ะบุบนหน้ ำจอระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
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กำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยใด ให้ ถือว่ำเป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน
15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตังแต่
้ หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยก่อนหน้ ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยถัดมำ
ซึง่ บริษัทจัดกำรจะใช้ รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยดังกล่ำว ซึง่ ได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ แล้ ว เป็ นเกณฑ์ใน
กำรคำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้ เพิกถอนกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุน
หำกเกิดข้ อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนับสนุนจะดำเนิ นกำร
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้ แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้ถือหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ทังนี
้ ้ บริษทั จัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อนปิ ดกำร
ให้ บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
7.4.4 กำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนำคต เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อลงทุน โดย
บริษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรเพิ่มเติมช่องทำงดังกล่ำวให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 3 วันทำกำร และปิ ดประกำศให้ ผ้ ลู งทุน
ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่มให้ บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทังสื
้ ่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซื ้อคืน : ทุกวันทำกำร
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซื ้อคืน :
7.6.1. วันและเวลำที่ทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถทำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดกำร ผู้สนับสนุน หรือช่องทำงอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำร ได้ ทกุ วันทำกำรของ
ธนำคำรพำณิชย์ หรือ ตำมที่บริษัทจัดกำร / ผู้สนับสนุน (ถ้ ำมี) ภำยในเวลำ 15.30 น.
7.6.2. กำรชำระเงินค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) นำเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนำคำรพำณิชย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ให้ โอนค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ ำบัญชีเงินฝำก โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ ำบัญชีเงินฝำก
ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้ อมเพย์
(PromptPay) เป็ นต้ น ภำยใน 5 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ในกำรรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนโดยกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีเงินฝำก
นี ้ ถ้ ำหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถโอนเงินเข้ ำบัญชีที่ได้ แจ้ งไว้ ไม่ว่ำด้ วยกรณีใดๆ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนสัง่ จ่ำย
ผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำร
โอนเงินผ่ำนระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
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(2) รับเช็คทำงไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจสัง่ ให้ บริษัทจัดกำรดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมชื่อและที่อ ยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ บริษัทจัดกำรจะนำส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 5 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ นำเช็คไปขึ ้นเงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่ น กำรโอนเงิน
ผ่ำนระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
(3) รับเช็คด้ วยตนเองที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนอื่น
ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจสัง่ ให้ บริษัทจัดกำรดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้ วยตนเองที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนั บสนุนอื่นที่มิใช่
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ซึง่ สำมำรถรับได้ ภำยใน 5 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ นำเช็ค
ไปขึ ้นเงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay)
เป็ นต้ น
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ ำ
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทำงกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดกำร
- ATM
- Internet
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื่อรับซื ้อคืน
- Tele-bank
8.2. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัด กำร
จะต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรอำจเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ ใ นกรณี
ดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
ได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
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(2) มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรยังไม่ได้ ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรพบว่ำ
รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
โดยรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ ำงจำกรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตำงค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่ร้อยละ 0.5 ของ
รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รั บรองข้ อมูลใน
รำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนัน้ ต่ำงจำกรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
ตังแต่
้ หนึ่งสตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดกำรอำจเลื่อนได้ ไม่เกิน 10 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ทำ
กำรถัดจำกวันที่มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ กำรผ่อนผันดังกล่ำวไม่ รวมกรณีตำม (1)
และบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) ประกำศกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและสถำนที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนที่ ใช้ ในกำร
ซื ้อขำยหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนทรำบโดยพลัน
(2) แจ้ งกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรำยงำนในเรื่องดังกล่ำว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลและหลักฐำนกำรได้ รับควำมเห็นชอบ
หรือกำรรับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดย
พลัน โดยบริษัทจัดกำรอำจมอบหมำยให้ ผ้ ูดแู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรดังกล่ำวแทนก็ได้
(3) ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนนันหำกถึ
้
งวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนวันอื่น และมีผ้ ถู ือหน่ว ยลงทุนสัง่ ขำย
คืนหน่วยลงทุนอีก บริษทั จัดกำรจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะต้ องชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ยงั ค้ ำงอยู่
ให้ เสร็จสิ ้นก่อน แล้วจึงชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีส่ งั่ ขำยคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
11. การไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ที่รับไว้ แล้ว หรือจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อคำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได้ เฉพำะในกรณีที่กำหนดไว้ ในโครงกำร ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื ้อขำยได้ ตำมปกติ
(2) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซึง่ ให้
กระทำได้ ไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้ นแต่จะได้ รับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม
(ค) มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน แก่ผ้ ลู งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผู้ลงทุนรำยนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็ นกฎหมำยไทยหรือ
กฎหมำยต่ำงประเทศ
2. กำรให้ กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย
3. กำรกระทำที่เป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมคำสัง่ เกี่ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนำจตำมกฎหมำย
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(ข) บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรู้จกั ลูกค้ ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ ำได้ ในสำระสำคัญ
(4) อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเปลีย่ นให้ บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้ กำรจัดกำรของตนอันเนื่องมำจำกกำรที่บริ ษัทจัดกำรรำย
เดิมไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยกำรดำรงเงินกองทุนของผู้
ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์และกำรค้ ำหลักทรัพย์และกำรจัดจำหน่ ำย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และกำรเป็ นผู้จดั กำรเงินทุนสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ ซึง่ ให้ กระทำได้ ไม่เกิน 3 วันทำกำร
(5) อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวมตำมข้ อ 22.1.5 ในส่วนข้ อผูกพัน
11.2 เมื่อปรำกฏเหตุตำมข้ อ 11.1 และบริษัทจัดกำรประสงค์จะไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน
หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหำกเป็ นเหตุตำมข้ อ 11.1 (1) (2) หรือ (4) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ
คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีกำรใดๆ โดยพลันด้ วย
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนพร้ อมทังแสดง
้
เหตุผล และรำยงำนแผนกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมนันให้
้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมข้ อ
11.1 (1) (2) และ (4) เกิน 1 วันทำกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ ก่อนกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสั่งขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รำยงำนกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทำกำรสุดท้ ำ ยก่อนวัน
รำยงำนนันให้
้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวันทำกำรก่อนวันเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทรำบถึงกำรเปิ ดขำยหรือรับซื ้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบถึงกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
11.3 บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทพบว่ำรำคำขำยหน่ วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ องตังแต่
้ 1 สตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลใน
รำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื ้อ หรือคำสัง่ สับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไว้ แล้วให้ ทรำบถึงกำร
หยุดขำยหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนด้ วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
11.4 บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ และ/หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก เป็ นกำรชัว่ ครำวหรือ
ถำวรก็ได้ ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำก่อนกำรใช้ สิทธิปิดรับคำสัง่ ซื ้อและ/หรือ คำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน โดยจะประกำศไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กี่ยวข้ อง และแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
11.5 บริษัทจัดกำรอำจจะพิจำรณำปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี ้โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(ก) คำสัง่ ซื ้อที่จะมีผลให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรำยนันถื
้ อหน่วยลงทุนมำกกว่ำร้ อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข) เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ ว โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำกำรสั่งซื ้อหน่วย
ลงทุน และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทุนเป็ นหลัก ซึง่ อำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจัดกำรลงทุนได้

กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ไดนำมิคปั นผล

10/05/2022

Page 12

(ค) บริษัทจัดกำรมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุ นกับ
หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผู้ที่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำวและบริษัทหรือห้ ำงหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงับกำรสัง่ ซื ้อ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้ อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลดังที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น
11.6 ในกรณีที่บริษัทจัดกำรได้ จำหน่ำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจัดกำรจนเต็มตำมจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จ ะ
ปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ตังแต่
้ วนั ทำกำรซื ้อขำยถัดจำกวันที่จำหน่ำยหน่วยลงทุนได้ เต็มตำมจำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษัทจัดกำรจะเห็นสมควร
ที่จะทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหน้ ำไว้ ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัด กำรหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เป็ นไปตำมประกำศ
13. เงือนไขและข้ อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ตำมปกติ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรและ/หรือผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
พร้ อมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ (ถ้ ำมี)
ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว ซึง่ นำยทะเบียนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่
วันขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
14. การจ่ ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล : จ่ำย
14.2. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปั นผล :
มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 95 ของกำรเพิ่มขึ ้นในสินทรัพย์สทุ ธิจำกกำรดำเนินงำนที่ไม่รวมรำยกำรกำไรหรือ
ขำดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น (unrealized profit / loss) ในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ำยเงินปั นผล หรืออำจพิจำรณำจ่ำยจำกกำไรสะสมโดยไม่รวมรำยกำร
กำไรหรือขำดทุนสุทธิที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น (unrealized profit / loss) เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จะจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร ทังนี
้ ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวจะต้ องไม่ทำให้ กองทุนรวมมีผลขำดทุนสะสมเพิ่มขึ ้นในงวดบัญชีที่มีกำรจ่ำยเงินปั นผลนัน้ โดยมีหลักเกณฑ์
ดังนี ้
(1) บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในแต่ละรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุนอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(2) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในกรณีที่เงินปั นผลต่อหน่วยทีค่ ำนวณได้ ตำมเกณฑ์ข้ำงต้ นต่ำกว่ำ 0.25
บำท หรือเมื่อกองทุนมีมลู ค่ำหน่วยลงทุนน้ อยกว่ำมูลค่ำหน่วยลงทุนทีต่ รำไว้ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่จ่ำยเงินปั นผลในงวดบัญชีดงั กล่ำ ว บริษัทจัดกำรจะ
ยกยอดผลกำไรไปในงวดบัญชีต่อไป ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรประหยัดค่ำใช้ จ่ำยในกำรจ่ำยเงินปั นผล
14.3. กำหนดเวลำ วิธีกำร และข้ อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำให้ มีกำรจ่ำยเงินปั นผลของกองทุน บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงิน
ปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล และอัตรำเงินปั นผลของกองทุน ด้ วยวิธีกำรที่เหมำะสมดังต่อไปนี ้
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ไดนำมิคปั นผล
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(1) เปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะที่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปสำมำรถทรำบได้
(2) แจ้ งผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้ รับกำร
ร้ องขอ
(3) กำรจ่ำยเงินปั นผลจะจ่ำยเป็ นเงินโอนเข้ ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยในนำมผู้ถือหน่วยลงทุนตำมชื่อและ
ที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ระบุไว้ ในคำขอเปิ ดบัญ ชีกองทุน หรือวิธีอื่น
ใดตำมที่จะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนำคต
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน จะได้ รับเงินปั นผลซึง่ ถือเป็ นเงินได้ พึงประเมินซึง่ ต้ องนำไปคำนวณ
ภำษี
15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่ประมำณกำรได้ ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมด)
้
:
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมด
้
ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 2.4610 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมดข้
้
ำงต้ น ได้ แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุน
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม :
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 2.0809 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.0856 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.1672 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ1.0700ของมูลค่ำหน่วยลงทุนที่เสนอขำยได้ ภำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้ แรก
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ไดนำมิคปั นผล
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 1.0700 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนที่เสนอขำยได้ ภำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้
แรก
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ1.0700ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดทำโฆษณำและประชำสัมพันธ์กองทุนรวม และค่ำสื่อโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์กองทุนรวม ตลอดจนกำรจัดสัมมนำแนะนำกองทุนและค่ำใช้ จ่ำยในกำรเซ็นสัญญำต่ำง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม
(1.1) ในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก - จะเรียกเก็บจำกกองทุนเมื่อมีค่ำใช้ จ่ำยเกิดขึ ้นตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีจะตัดจ่ำยเป็ นค่ำใช้ จ่ำย
กองทุนเฉลี่ยเท่ำกันทุกวันตำมระยะเวลำที่ได้ รับประโยชน์ ทังนี
้ ้ ค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวข้ ำงต้ นรวมกันจะไม่เกินร้ อยละ 1.0700 ของจำนวนเงินทุนของโครงกำรที่
ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(1.2) ภำยหลังเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก - จะเรียกเก็บจำกกองทุนเมื่อมีค่ำใช้ จ่ำยเกิดขึ ้นตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีจะตัดจ่ำยเป็ น
ค่ำใช้ จ่ำยของกองทุนเฉลี่ยเท่ำกันทุกวันตำมระยะเวลำที่จะได้ รับประโยชน์จำกค่ำใช้ จ่ำยนัน้ หรือในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวขึ ้น ทังนี
้ ้
ค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวข้ ำงต้ นรวมกันจะไม่เกินร้ อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(2) ค่ำจัดทำ จัดพิมพ์ รำยงำนหนังสือบอกกล่ำว ประกำศ และรำยงำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรลงประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวัน และหรือข่ำวสำรถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนที่บริษัทจัดกำรจัดทำ หรือมีหน้ ำที่จดั ทำขึ ้นตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือกฎหมำยกำหนด ตำมที่จ่ ำยจริง
(3) ค่ำจัดทำ จัดพิมพ์ และค่ำแปลหนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน แบบฟอร์ มใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน แบบฟอร์ มใบคำสัง่ ซื ้อและขำยหน่วยลงทุน ใบ
ยืนยันกำรซื ้อและขำยหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนหรือใบหน่วยลงทุนหรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และแบบฟอร์ มอื่ น ๆ
เกี่ยวกับกองทุนรวม ตำมที่จ่ำยจริง
(4) ค่ำไปรษณียำกรสำหรับกำรส่งเอกสำรและรำยงำนต่ำง ๆ หรือหนังสือโต้ ตอบและติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุนตำมที่จ่ำยจริง
(5) ค่ำจัดเตรียม ค่ำจัดทำ ค่ำจัดพิมพ์ ค่ำวัสดุ เอกสำร และรำยงำนใด ๆ รวมทัง้ ค่ำบริกำรเตรียมกำรจัดส่ง และค่ำบริกำรพิมพ์ใบจ่ำหน้ ำ ซอง ถึงผู้ถือหน่วย
ลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนรวมโดยตรง ตำมที่จ่ำยจริง
(6) ค่ำอำกรแสตมป์ และค่ำนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ซื ้อหรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนรวมตำมที่จ่ำยจริง
(7) ค่ำใช้ จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในกำรจัดกำรกองทุนรวม เช่น ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำใช้ จ่ำยในกำรสอบบัญชี และค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศกำหนด เป็ นต้ น ตำมที่จ่ำยจริง
(8) ค่ำใช้ จ่ำยอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือกำรเปลี่ยนประเภทโครงกำร เช่น กำรลงประกำศหนังสือพิมพ์ กำรจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
กำรทำเอกสำรแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุน กำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หรือ ค่ำใช้ จำ่ ยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ ้นจำกกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย หรือประกำศคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็ นต้ น ตำมที่จ่ำยจริง
(9) ค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี) ในกำรดำเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้ รับคำสัง่ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(10) ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรติดตำมทวงถำม หรือกำรดำเนินคดีเพื่อกำรรับชำระหนี ้ใด ๆ ของกองทุนรวม ตำมที่จ่ำยจริง
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(11) ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดจำกกำรจ่ำยเงินปั นผล (ถ้ ำมี)
(12) ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกั เก็บจำกบัญชีกองทุนรวมในกำรใช้ บริกำร เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรใช้ บริ กำร INFO-BANKING ค่ำสมุดเช็ค ตำมที่จ่ำย
จริง
(13) ค่ำตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดแู ลผลประโยชน์ในระหว่ำงกำรชำระบัญชีกองทุนรวมจนถึงกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(14) ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรรับจำนองอสังหำริมทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันกำรลงทุนของกองทุนรวม ตำมที่จ่ำยจริง
หมำยเหตุ :
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมข้ ำงต้ น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะยกเว้ นไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในช่วงแรก ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วย
ลงทุนไม่เกินอัตรำดังกล่ำวโดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรจะแจ้ งอัตรำค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำ
ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน โดยจะติดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษทั จัดกำร สำนักงำนใหญ่ และสำนักงำนสำขำของตัวแทน (ถ้ ำมี)
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึง่ บริษทั จัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบ
รำยละเอียดล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่เกินอัตรำดังกล่ำวโดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำร
กองทุนรวม
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะแจ้ งอัตรำค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบ
ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน โดยจะติดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร สำนักงำนใหญ่ และสำนักงำนสำขำของตัวแทน (ถ้ ำมี)
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบ
รำยละเอียดล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
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15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ (Switching In) :มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ำในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรอำจจะยกเว้ นไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงแรก ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตรำดังกล่ำวโดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนเข้ ำกองทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึง่ บริษั ทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบ
รำยละเอียดล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรอำจจะยกเว้ นไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในช่วงแรก ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ ค่ำธรรมเนียมกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตรำดังกล่ำวโดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนออกจำกกองทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุน
ทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน โดยจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรสิทธิในหน่วยลงทุน กำรออกใบหน่วยลงทุน กำรออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในกรณีหำยและอื่น ๆ ที่
เกิดขึ ้นจริง ซึง่ พิสจู น์ได้ ว่ำเป็ นควำมประสงค์เฉพำะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่ วยลงทุน ตำม
อัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็ นกำรทัว่ ไปในกำรให้ บริกำรลักษณะดังกล่ำว
15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่กำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตำมที่จ่ำยจริง
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ จะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถอื หน่วยลงทุน ตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็ นกำรทัว่ ไปใน
กำรให้ บริกำรลักษณะดังกล่ำว
(2) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมกำรหักเงิน ค่ำซื ้อหน่วยลงทุนจำกผู้ซื ้อหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) และค่ำธรรมเนียมกำรออกเช็คค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
หรือค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืน เงินปั นผล เข้ ำบัญชีให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำมจริง (ถ้ ำมี) ตำมที่ธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงิ นเรียกเก็บจำก
กำรใช้ บริกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน เงินปั นผล เพื่อเข้ ำบัญชีของผู้ถอื หน่วยลงทุนหรือโอนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนจำกบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) ค่ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริษัทจัดกำรหรือตัวแทน (ถ้ ำมี) หรือนำยทะเบียนดำเนินกำรให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิ เศษนอกเหนือจำก
รำยกำรข้ ำงต้ น ตำมที่จ่ำยจริง
ทังนี
้ ้ ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้ ำงต้ น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรื อภำษีอื่นใดแล้ ว
15.4. วิธีกำรคำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :
ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยตำมข้ อ 15.2.6 (1) ถึง (19) ข้ ำงต้ น จะบวกด้ วยภำษีมลู ค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ ำมี)
กำรคำนวณค่ำธรรมเนียมตำมข้ อ 15.2.6 (1) (2) และ (3) จะคำนวณทุกวันโดยใช้ มลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวันในกำรคำนวณ และจะ
ชำระตัดจ่ำยจำกบัญชีกองทุนรวมเป็ นรำยเดือน
ค่ำใช้ จ่ำยตำมข้ อ 15.2.6 (4) ถึง (19) จะเรียกเก็บจำกกองทุนรวมตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชี บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำตัดจ่ำยทังจ
้ ำนวนหรือ
ทยอยตัดจ่ำยเป็ นค่ำใช้ จ่ำยกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ำกันทุกวันตำมระยะเวลำที่จะได้ รับประโยชน์จำกค่ำใช้ จ่ำยนันๆ
้ ทังนี
้ ้ กำรตัดค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวจะเป็ นไป
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย :
15.5.1. กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยตำมที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกำร และได้ ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้ ว บริษัทจัดกำร
จะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบอย่ำงทัว่ ถึงด้ วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่มีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องกระทำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ มนั่ ใจได้ วำ่ ผู้ลงทุนได้ รับทรำบข้ อมูลดังกล่ำวอย่ำงทัว่ ถึง เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดกำร เป็ นต้ น
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยให้ แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ ถอื ว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบกำรแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงกำรในเรื่องดังกล่ำวเมื่อบริษัทจัดกำรได้ ดำเนินกำรตำมข้ อ 15.5.1.1. ข้ ำงต้ นแล้ ว
15.5.2. กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นตำมที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกำร บริษัทจัดกำรต้ องคำนึงถึงควำม
สมเหตุสมผลกับสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ ำเป็ นสำคัญ และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงทัว่ ถึงด้ วยวิธีกำรที่
เหมำะสม อันทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำผู้ลงทุนได้ รับทรำบข้ อมูลดังกล่ำว โดยอย่ำงน้ อยต้ องจัดให้ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทจั ดกำร ทังนี
้ ้ ตำม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่ำอัตรำขัน้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้น
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15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำขันสู
้ งของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ อย่ำงชัดเจนใน
โครงกำรแล้ วว่ำบริษัทจัดกำรสำมำรถกระทำกำรดังกล่ำวได้ ทังนี
้ ้ ในรอบระยะเวลำย้ อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรประสงค์จะขึ ้นค่ำธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 5 ของอัตรำขันสู
้ งดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ู
ลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยที่เพิ่มขึ ้นดังกล่ำว
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 5 ของอัตรำขันสู
้ งดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะต้ องได้ รับมติพิเศษ
ทังนี
้ ้ ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลตำมข้ อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้ นำมำใช้ กบั กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ รับมติพิเศษ
15.6. หมำยเหตุ :
ไม่มี
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการดาเนินการในกรณีท่มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :
16.1. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด และตำมที่
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
2. บริษัทจัดกำรจะคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด
ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทำกำร
(2.2) คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุ นของสิ ้น
วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำดังกล่ำว
(2.3) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
(ข) วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่ ไม่เปิ ดให้ ซื ้อขำยหน่วยลงทุนทุกวันทำกำร
จะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังนี ้เพิ่มเติมด้ วย
1. วันทำกำรก่อนวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน
2. วันทำกำรสุดท้ ำยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป ทังนี
้ ้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนแต่ละ
ครัง้ ห่ำงกันเกินกว่ำ 1 เดือน
3. วันที่ปรำกฏเหตุกำรณ์ที่น่ำเชื่อได้ ว่ำจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
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กำรประกำศมูลค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ ตวั เลขทศนิยมตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 16.2 ข้ อย่อย 3 และต้ องได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(2) ดำเนินกำรด้ วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทรำบข้ อมูลดังกล่ำวในช่องทำงที่เข้ ำถึงได้ ง่ำยและทัว่ ถึง และภำยในเวลำที่ผ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำก
ข้ อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
3. กำรใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั
จัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(3.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล
(3.2) คำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล สำหรับมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำร
คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรคำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยม
ตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมทีค่ ำนวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง และประกำศรำคำขำยและ
รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตำมที่คำนวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล แต่จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจำกกำรคำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดกำรจะนำผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
4. กองทุนรวมใดที่มีกำรลงทุนบำงส่วนในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมอำจขอผ่อนผันระยะเวลำกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ต่อสำนักงำนได้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตำมข้ อ 16.2 ข้ ำงต้ น เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให้ ได้ รับยกเว้ นเฉพำะในช่ วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดกำรต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรำกฏเหตุดงั กล่ำว
16.3. แหล่งข้ อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรจะประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และจัดให้ มีข้อมูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อ
คืนหน่วยลงทุน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอื่นที่เหมำะสมแทน
อำทิ หนังสือพิมพ์รำยวัน เป็ นต้ น
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
เป็ นไปตำมประกำศ
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17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดกำร :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
17.2. ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมำยงำนด้ ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษำ :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษำกองทุน :
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ :
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
17.7. กำรแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เดือน เมษำยน
18.2. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 เมษำยน 2548
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
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19. การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ :
เป็ นไปตำมประกำศ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่ำว ให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดในข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่ วยลงทุน
กับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทังนี
้ ้ กำรขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และมำตรำ
129/3 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้ อกาหนดอื่น ๆ :
สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่ สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ ตำมที่ประกำศกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนให้ บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ ำจัดกำรกองทุน
รวมแทนด้ วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมำกกว่ ำร้ อย
ละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ร้ ูหรือควรรู้ว่ำไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ ทังนี
้ ้ หำกมี
เหตุจำเป็ นและสมควร บริษัทจัดกำรอำจขอให้ สำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคัดเลือกบริษทั จัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่จะคำนึงถึ ง
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในกรณีที่มีค่ำใช้ จ่ำยเกิดขึ ้นจำกกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรรำยเดิมจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ ำย
ดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่ปฏิบตั ิตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม และกฎหมำยว่ำ
ด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงกำร
ขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสัง่ ดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ
หรือคำสัง่ นัน้ ให้ ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมโครงกำรแล้ ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอำนำจลงนำมใน
ข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทังนี
้ ้ กำรลงนำมในข้ อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับกำรแต่งตังโดยชอบ
้
ให้ ถือว่ำ
ผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
กำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมประสงค์ในกำรซื ้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ ถือ
ว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้ อกำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุน
รวม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ำยข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดกำรกองทุนรวม
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ส่ วนที่ 2 ข้ อผูกพัน
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ที่อยู่ (ภำษำอังกฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
ในกำรจัดกำรกองทุนรวม บริษัทจัดกำรมีสิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) กำรบริหำรกองทุนรวม
(ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึง่ เป็ นเงินได้ จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็ นกองทุนรวมต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15
วันทำกำร นับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนต่อประชำชนครัง้ แรก และยืน่ คำขอจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวม
(ข) จัดกำรกองทุนรวมให้ เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่ำงผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรอย่ำงเคร่งครัด
(ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ำง ๆ และซื ้อขำย จำหน่ำย สัง่ โอน เปลี่ ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้
ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยลงทุนภำยใต้ หลักเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำม
วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนของโครงกำรที่ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ง) เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่ำที่จำเป็ น เพื่อรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
(จ) ดำเนินกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวมตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(ฉ) ดำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนจำกกำรขำย สับเปลี่ยนเข้ ำกองทุน รับซื ้อคืน หรือสับเปลี่ยนออกจำกกองทุน ภำยในวันทำกำรถัดจำก
วันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้ว แต่กรณี
(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
(ซ) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวม ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
กำหนด
(ฌ) ดำเนินกำรฟ้องร้ องคดีในนำมของบริษัทจัดกำรเพื่อรักษำสิทธิและผลประโยชน์ต่ำงๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบคุ คลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือ
หน่วยลงทุนหรือก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนรวม
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(2) กำรรับและกำรจ่ำยเงินของกองทุนรวม
(ก) จัดให้ มีกำรรับ และจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้ จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจำกและให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม ให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรจัดกำรของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ ในส่วนข้ อมูลโครงกำรข้ อ “ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(ข) ได้ รับค่ำตอบแทนในกำรจัดกำรกองทุนรวม และค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ตำมที่กำหนดไว้ ในส่วนข้ อมูลโครงกำรข้ อ “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำย ที่เรียกเก็บ
จำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(3) กำรแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อกำรจัดกำรกองทุนรวม
(ก) จัดให้ มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” รวมถึงกำรเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนตำมเงื่อนไขในกำรเปลี่ยนตัวผู้ดูแล
ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
(ข) แต่งตังตั
้ วแทนจัดจำหน่ำย หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
กำหนด
(ค) จัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ว่ำด้ วยกำรให้ ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์
(ง) จัดให้ มีผ้ ชู ำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทังนี
้ ้ โดยควำมเห็นชอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
(จ) แต่งตังที
้ ่ปรึกษำหรือคณะบุคคลขึ ้นทำหน้ ำที่เป็ นทีป่ รึกษำโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เช่น ที่ปรึกษำกำรลงทุน โดยเสียค่ำตอบแทนหรือไม่ก็ได้ ทังนี
้ ้ ใน
กรณีที่ต้องเสียค่ำตอบแทน บริษัทจัดกำรจะเป็ นผู้รับผิดชอบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนนัน้
(ฉ) แต่งตังนำยทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุนตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร
(4) กำรดำเนินกำรอื่น ๆ
(ก) จัดให้ มีกำรฝำกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ข) จัดให้ มีและเก็บรักษำไว้ ซงึ่ ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(ค) จัดทำบัญชีแสดงกำรลงทุนของกองทุนรวมไว้ โดยถูกต้ องครบถ้ วน
(ง) จัดทำรำยงำนกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็ นรำยวัน และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภำยในทุกสิ ้นวันทำกำรนัน้
(จ) จัดทำรำยงำนฐำนะกำรลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็ นรำยวัน และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภำยในทุกสิ ้นวันทำกำรนัน้
(ฉ) จัดทำรำยงำนอัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนทีก่ ำหนด ในกรณีที่มิได้ เกิดจำกกำรลงทุน หรือได้ หลักทรัพย์มำเพิ่มเติม ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(ช) จัดทำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปี บญ
ั ชี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุนรวม และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู อื
หน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
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(ซ) จัดทำหนังสือชี ้ชวนใหม่ทกุ รอบปี บญ
ั ชีเพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ ้นปี บัญชีและส่งให้ แก่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันสิ ้นปี บญ
ั ชีนนั ้
(ฌ) แจ้ งกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วกรณีอื่น ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม
นัน้
(ญ) ปฏิบตั ิกำรอื่น ๆ เพื่อให้ ถึงซึง่ วัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษำไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฎ) ยกเลิกกองทุนรวมตำมที่กำหนดไว้ ใน “กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม”
(ฏ) จัดทำและส่งรำยงำนเกี่ยวกับข้ อมูลกำรจัดกำรกองทุนรวมให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(ฐ) ชี ้แจงและดำเนินกำรให้ ผ้ สู นับสนุนชี ้แจงข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรือผู้ทสี่ นใจจะลงทุนทรำบในกรณีที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำร หรื อมีเหตุกำรณ์ที่มี
ผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อกำรตัดสินใจในกำรลงทุน หรือต่อกำรเปลีย่ นแปลงในรำคำของหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม
(ฑ) ปฏิบตั ิหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบอื่นๆ ตำมที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทังตำมที
้
่ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดให้ เป็ นหน้ ำที่ของบริษทั จัดกำรทังในปั
้ จจุบนั และที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติมในอนำคต
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่ปฏิบตั ิตำมข้ อผูกพัน โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ
หรือคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้ อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสัง่ ดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนได้ ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสัง่ นัน้ ให้ ถือว่ำบริ ษัทจัดกำร
กองทุนได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมข้ อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมแล้ ว
เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร :
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยคำสัง่ ของสำนักงำน หรือโดยเหตุอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้ องดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เข้ ำทำหน้ ำที่ต่อไปได้ ซึง่ รวมถึงกำรส่งมอบเอกสำร
หลักฐำนต่ำง ๆ ให้ แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2128-2316
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ได้ รับค่ำตอบแทนจำกกำรทำหน้ ำที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ในส่วนข้ อมูลโครงกำร ข้ อ15. “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บ
จำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(2) บอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในสัญญำ ทังนี
้ ้โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
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หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิกำรให้ เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนภำยใต้ มำตรำ 125 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ออกตำม
พระรำชบัญญัติดงั กล่ำวโดยเคร่งครัด
(2) ดูแล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจำกทรัพย์สินของผู้ดแู ลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้ ำอื่ น
จนกว่ำจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่ำง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับจำกกำรจัดตังและด
้
ำเนินงำนของกองทุนเช่น เงินจองซื ้อหน่วยลงทุน เงินปั นผล และ
ดอกเบี ้ยจำกหลักทรัพย์ เงินได้ จำกกำรจำหน่ำยหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุน และนำเข้ ำไว้ ในบัญชีเงินฝำกและ/หรือบัญชี ทรัพย์สินของ
กองทุน ตลอดจนดูแลกำรเบิกจ่ำยทรัพย์สินของกองทุนให้ เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ใน โครงกำรจัดกำรกองทุน
(3) จัดให้ มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่ำย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่ำง ๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์
ดังกล่ำว ตำมคำสัง่ ของบริษัทจัดกำรเมื่อเห็นว่ำหลักฐำนถูกต้ องแล้ ว
(4) รับรองควำมถูกต้ องในจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรออกหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตำมจำนวนเงินที่บริษัท
จัดกำรโอนเข้ ำบัญชีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกจำกกำรขำยคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำกำรซื ้อขำยหน่วย
ลงทุนตำมคำสัง่ ของบริษัทจัดกำร
(5) ให้ ควำมเห็นชอบแก่บริษทั จัดกำรในกำรที่บริษัทจัดกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วย
ลงทุนของ กองทุน เนื่องจำกมีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำยจ่ำยโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
(6) ให้ ควำมเห็นชอบแก่บริษทั จัดกำรในกำรที่บริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนที่ ได้ รับไว้ แล้ วหรือ
หยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนหำกเห็นว่ำมีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำยจ่ำยโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้ อย่ำง
สมเหตุสมผลหรือไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนได้ อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสมหรือมีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุน
(7) ให้ ควำมเห็นชอบแก่บริษทั จัดกำรในกำรกำหนดวิธีคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุน ตำมรำคำที่เป็ นธรรมในกรณีที่วิธีกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน
ตำมปกติทำให้ มลู ค่ำทรัพย์สนิ ไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในขณะคำนวณมูลค่ำ
กำรดำเนินกำรให้ ควำมเห็นชอบตำม (5) – (7) ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องดำเนินกำรจัดทำกำรให้ ควำมเห็นชอบเป็ นหนังสือ และส่งให้ แก่บริษทั จัดกำรเพื่ อ
ใช้ เป็ นหลักฐำนโดยทันที และแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบในทันทีทกุ ครัง้ ที่เกิดกรณีตำม (5) โดยจัดทำรำยงำนในเรื่องดังกล่ำวเป็ นหนังสือ
พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลและหลักฐำนกำรให้ ควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(8) ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุนของบริษัทจัดกำรเพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดกำรเป็ นผู้จดั หำในกำรจัดทำรำยงำนดังนี ้
ก) รำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทิน โดยส่งให้ บริษัทจัดกำรภำยใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันสิ ้นรอบระยะเวลำ หกเดือน
ดังกล่ำว
ข) รำยงำนทุกรอบปี บญ
ั ชี โดยส่งให้ บริษัทจัดกำรภำยใน 60 วัน นับแต่วนั สิ ้นปี บญ
ั ชีนนั ้
(9) รับรองควำมถูกต้ องในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำรับซื ้อคืน และรำคำขำยหน่วยลงทุนของกองทุนและกำรคำนวณหน่ วย
ลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วย ลงทุนที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรได้ คำนวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นว่ำถูกต้ องแล้ ว
(10) จ่ำยเงินจำกบัญชีเงินฝำกเพื่อเป็ นค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ของกองทุนตำมคำสัง่ ของบริษัทจัดกำร
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(11) แจ้ งและรำยงำนให้ บริษทั จัดกำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเข้ ำประชุม ผู้ถือหุ้น รับเงินปั นผล และรับดอกเบี ้ยกำรจองหุ้นเพิ่มทุ น กำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้น และกำรเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ได้ รับข่ำวเป็ นลำยลักษณ์
อักษรจำกตลำดหลักทรัพย์
(12) จัดทำรำยงำน และบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้ แก่บริษัทจัดกำร
ก) รำยงำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงผลในกำรดำเนินกำรตำมคำสัง่ ของบริษัทจัดกำรเกี่ยวกับกำรรับและจำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรรับเงินปั นผล ดอกเบี ้ย และ
อื่น ๆ
ข) จัดทำบัญชี และรับรองควำมถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝำกไว้
ค) รำยงำนรำยละเอียดกำรรับจ่ำยเงินจำกบัญชีเงินสดและเงินฝำกธนำคำรพร้ อมยอดคงเหลือ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยและคำนวณดอกเบี ้ยค้ ำงรับ (ถ้ ำมี)
ง) จัดทำบัญชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม และรับรองควำมถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝำกไว้
จ) รำยงำนเป็ นรำยวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตำมประเภทของหลักทรัพย์และตำมสถำนภำพของหลักทรัพย์พร้ อมทัง้ คำนวณดอกเบี ้ยค้ ำ ง
รับ (ถ้ ำมี)
ช) รำยงำนรำยละเอียดเจ้ ำหนี ้ค่ำซื ้อหลักทรัพย์และลูกหนี ้ค่ำขำยหลักทรัพย์เป็ นรำยวัน (ถ้ ำมี)
(13) แจ้ งให้ บริษัทจัดกำรทรำบในกรณีที่บริษัทจัดกำรมิได้ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทังประกำศหลั
้
กเกณฑ์ห รือ
ข้ อบังคับอื่นใดที่ออกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยดังกล่ำวจนก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุน
(14) จัดทำรำยงำนเสนอต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษทั จัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้ นกระทำกำรจน
ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ ำทีต่ ำมมำตรำ 125 แห่งพระรำชบัญญัติติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้ ภำยใน
5 วันนับแต่วนั ทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
(15) ดำเนินกำรสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสำรหลักฐำนของกองทุนตำมที่เห็นสมควร ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่เข้ ำมำมีอำนำจต่อกำรตัดสินใจ
และกำรดำเนินงำนของบริษัทจัดกำร
(16) ดำเนินกำรฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ของตนหรือฟ้องร้ องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงหรื
้
อเมื่อได้ รับคำสัง่ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรฟ้องร้ อง
บังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้ เรียกร้ องจำกทรัพย์สินของกองทุน
(17) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำร หน้ ำที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้ จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรชำระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรับฝำกทรัพย์สินของกองทุนจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิ กกองทุน
(18) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์หมดหน้ ำที่ลงไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำมผู้ดแู ลผลประโยชน์นนต้
ั ้ องทำหน้ ำทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่ำงสมบูรณ์
จนกว่ำกำรจัดกำรโอนทรัพย์สินและเอกสำรหลักฐำนทังหมดของกองทุ
้
นนัน้ ตลอดจนถึงกำรดำเนินกำรอื่นใดที่จำเป็ นเพื่อให้ กำรโอนทรัพย์สินและเอกสำร
ทังหลำยเป็
้
นไปโดยเรียบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รำยใหม่จะเสร็จสิ ้นและผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถทำหน้ ำที่ได้ ทนั ที เว้ นแต่บริษัทจัดกำรหรือ
ผู้มีอำนำจตำมกฎหมำยจะมีคำสัง่ เป็ นอย่ำงอื่น
(19) แจ้ งกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและจัดทำรำยงำนในเรื่องดังกล่ำว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลและหลักฐำนที่ได้ ให้ ควำมเห็ นชอบ
หรือที่ได้ ให้ กำรรับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทรำบโดยพลัน
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(20) ทำกำรรับรองในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องอันมีสำเหตุเนื่องมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น จำกรำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำ
ตลำดครัง้ สุดท้ ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
(21) ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้ ทงในปั
ั ้ จจุบนั และทีจ่ ะแก้ ไขในอนำคต
(22) รับรองผลกำรนับมติ กำรแก้ ไขเพิม่ เติมโครงกำรตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่เกินร้ อยละ 60 ของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของโครงกำร
้
(23) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ ำที่ดแู ลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ ำที่ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำทีต่ ่อไปได้ ซึง่ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวรวมถึงกำร
ลงลำยมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองควำมถูกต้ องและครบถ้ วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทำกำร งดเว้ นกระทำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ ในกำรดูแลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือ หน่วยลงทุนอำจ
ใช้ สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ำกำรกระทำนันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ ำที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นกำรดำเนินกำรในลักษณะที่
เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทรำบข้ อมูลดังกล่ำวมิได้ แสดงกำรคัดค้ ำน
ในกรณีที่กำรดำเนินกำรใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ดำเนินกำรขอมติ ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มีอำนำจดำเนินกำร
ตำมที่จำเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำได้ เมื่อได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดกำร/ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีควำมประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่ำวให้ อีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ
90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำร/ผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้ บริษัทจัดกำร/ผู้ดแู ลผลประโยชน์อำจบอกเลิกสัญญำ
ได้ โดยบอกกล่ำวให้ อีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือมีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้
กฎกระทรวงและประกำศที่ออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือกรณีอื่น
ใดอันจะมีผลเป็ นกำรเพิ่มภำระหน้ ำทีแ่ ก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ ำที่ดงั กล่ำว ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิ ทธิบอกเลิก
สัญญำได้ โดยบอกกล่ำวให้ บริษทั จัดกำรทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขำดคุณสมบัติข้อใดข้ อหนึ่งตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ซึง่ ออกตำมควำมในมำตรำ 121 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์จดั กำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภำยใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรรู้หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรแก้ ไข
ดังกล่ำวให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่แก้ ไขเสร็จสิ ้น ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มิได้ แก้ ไขให้
ถูกต้ องภำยในระยะเวลำที่กำหนด บริษัทจัดกำรจะขออนุญำตเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั
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ถัดจำกวันที่ครบกำหนดเวลำให้ แก้ ไข และเมื่อได้ รับอนุญำตแล้ วบริษัทจัดกำรจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน เว้ นแต่ในกรณีที่ มีเหตุจำเป็ น
และสมควร สำนักงำนอำจพิจำรณำผ่อนผันหรือสัง่ กำรให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิเป็ นประกำรอื่นได้
(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของ
้
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเรียกร้ องให้ มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(6) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นำข้ อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุนหรือข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องไปเปิ ดเผย หรือใช้ ในทำงที่ก่อ หรืออำจก่อให้ เกิดควำม
เสียหำยต่อกองทุนหรือก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดกำรสำมำรถบอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่ำวให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 15 วัน
อนึ่ง ถ้ ำกำรเป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์สิ ้นสุดลง ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั กำรโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสำรหลักฐำนทังหมดของกองทุ
้
นให้ แก่ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์รำยใหม่ หรือตำมคำสัง่ ของบริษัทจัดกำร หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมตลอดถึงกำรดำเนินงำนอื่นใดที่จำเป็ น เพื่อให้ กำรโอนหรือ
ส่งมอบทรัพย์สินและเอกสำรหลักฐำนทังหมดเป็
้
นไปโดยเรียบร้ อยภำยใน 30 วันนับแต่วนั ที่สญ
ั ญำสิ ้นสุดลง
ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ ำข้ อยกเว้ นให้ กระทำได้ หำกเป็ นกรณีที่มี
นัยสำคัญและไม่สำมำรถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีอำนำจบอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2128-2316
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
สำมำรถดูข้อมูลในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
5. ผู้จัดจาหน่ าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
สิทธิของตัวแทนจัดจำหน่ำย (ถ้ ำมี)
(1) ได้ รับค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยหน่วยลงทุน ในอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำแต่งตังตั
้ วแทนจัดจำหน่ำย แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินอัต รำที่กำหนดไว้ ในส่วนข้ อมูล
โครงกำร ข้ อ 15. “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถอื หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
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(2) บอกเลิกสัญญำกำรเป็ นตัวแทนจัดจำหน่ำยตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังตั
้ วแทนจัดจำหน่ำย
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของตัวแทนจัดจำหน่ำย
(1) แจกจ่ำยหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม ใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคำสัง่ ขำยหน่วยลงทุน ตลอดจนเอกสำรต่ำง ๆ ในกำร
ส่งเสริมกำรขำย
(2) รับใบสัง่ ซื ้อ และรับชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนจำกผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
(3) ตรวจสอบควำมถูกต้ องเรียบร้ อยและครบถ้ วนของเอกสำรที่ใช้ ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
(4) ยืนยันกำรซื ้อหน่วยลงทุน
(5) ทำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ ำทีด่ งั กล่ำวข้ ำงต้ น
(6) หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศอื่นที่เกี่ยวข้ อง
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ชื่อ :
ที่อยู่ : ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
หมายเหตุ:
บริษัทจัดกำรอำจแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนเพิม่ เติมหรือยกเลิกกำรแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนในภำยหลัง โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีของกำรแต่งตัง้
ผู้สนับสนุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนดังกล่ำวอำจเป็ นบุคคลธรรมดำหรือนิติบคุ คลที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ ให้ ควำมเห็นชอบเพื่อทำหน้ ำที่เป็ น
ผู้สนับสนุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนที่ได้ รับกำรแต่งตังจะต้
้ องปฏิบตั ิงำนได้ ภำยใต้ ระบบงำนเดียวกันกับผู้สนับสนุนที่ปฏิบตั ิหน้ ำที่อยู่ก่อนแล้ ว
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
สิทธิของตัวแทน (ถ้ ำมี)
(1) ได้ รับค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ในอัตรำที่ระบุไว้ ในสัญญำแต่งตังตั
้ วแทนสนับสนุนกำรขำยและรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุน แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินอัตรำที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อมูลโครงกำร ข้ อ 15. “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม”
(2) บอกเลิกสัญญำกำรเป็ นตัวแทนตำมข้ อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังตั
้ วแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของตัวแทน
(1) แจกจ่ำยหนังสือชี ้ชวนของกองทุนรวม ใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน และใบคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเอกสำรต่ำง ๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย
(2) รับใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน หรือใบคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนจำกผู้สงั่ ซื อ้ หน่วยลงทุนและ
ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม

กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ไดนำมิคปั นผล

10/05/2022

Page 30

(3) ตรวจสอบควำมถูกต้ องเรียบร้ อยและครบถ้ วนของเอกสำรที่ใช้ ในกำรสัง่ ซื ้อขำยหน่วยลงทุน
(4) คืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
(5) ยืนยันกำรซื ้อ หรือขำยคืน หรือสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน
(6) ทำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ ำทีด่ งั กล่ำวข้ ำงต้ น
(7) หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศอื่นที่เกี่ยวข้ อง
7. ผู้ดูแลสภาพคล่ อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ ได้ เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่ อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
9. ที่ปรึกษา :
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
สิทธิของที่ปรึกษำกำรลงทุน (ถ้ ำมี)
ที่ปรึกษำกำรลงทุนมีสิทธิได้ รับค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุนจำกบริษัทจัดกำร ซึง่ บริษัทจัดกำรจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำตอบแทนดังกล่ำวเอง โดยจะหัก
จำกค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรที่บริษัทจัดกำรจะได้ รับจำกกองทุน สำหรับกำรทำหน้ ำที่เป็ นทีป่ รึกษำกองทุน และมีสทิ ธิตำมสัญญำแต่งตังที
้ ่ป รึกษำกำร
ลงทุน อย่ำงไรก็ตำม ที่ปรึกษำกำรลงทุนจะไม่มีอำนำจควบคุมกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรแต่ประกำรใด โดยบริษัทจัดกำรมีอำนำจในกำรตัดสินใจแต่
เพียงผู้เดียวในกำรจัดกำรกองทุนรวมไม่ว่ำจะเป็ นกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์หรือกำรจัดกำรด้ ำนอื่นใดก็ตำม ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษำกำรลงทุนไม่มีสิ ทธิที่จะรับทรำบถึง
กำรตัดสินใจดังกล่ำว
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำกำรลงทุน (ถ้ ำมี)
(1) ที่ปรึกษำกำรลงทุนมีหน้ ำที่ที่ต้องดำเนินกำรดังนี ้
1) รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่ำของหลักทรัพย์หรือควำมเหมำะสมในกำรลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของประเทศไทย โดยจะทำรำยงำนสรุป
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรส่งให้ แก่บริษัทจัดกำรทุกเดือนหรือเมื่อบริษัทจัดกำรร้ องขอตำมสมควร
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2) รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับภำวะเศรษฐกิจ ตลำดเงินและตลำดทุนของทังประเทศไทยและต่
้
ำงประเทศ โดยจะทำรำยงำนสรุปเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรส่งให้ แก่
บริษัทจัดกำรทุกเดือนหรือเมื่อบริษัทจัดกำรร้ องขอตำมสมควร
3) รวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับภำวะอุตสำหกรรมโดยรวม และจำแนกตำมหมวดธุรกิจของทังประเทศไทยและต่
้
ำงประเทศ โดยจะทำรำยงำนสรุปเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรส่งให้ แก่บริษัทจัดกำรทุกเดือนหรือเมื่อบริษัทจัดกำรร้ องขอตำมสมควร
4) รวบรวมข้ อมูลอื่นๆ ตำมที่บริษัทจัดกำรร้ องขอตำมสมควร
(2) ที่ปรึกษำกำรลงทุน พนักงำน ลูกจ้ ำง บริวำร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงำนให้ แก่ที่ปรึกษำกำรลงทุนจะต้ องไม่ซื ้อหรือขำยหลักทรัพย์ โดยใช้ ประโยชน์จำก
ข้ อมูลกำรตัดสินใจซื ้อขำยหลักทรัพย์กอ่ นที่กองทุนรวมจะทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
(3) ที่ปรึกษำกำรลงทุนต้ องเก็บรักษำข้ อมูลใดๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมและข้ อมูลอื่นๆ ที่ได้ ลว่ งรู้มำเป็ นควำมลับ และจะไม่เปิ ดเผยให้ บคุ คลใดๆ ทรำบ เว้ นแต่
จะเป็ นกำรเปิ ดเผยโดยอำนำจของกฎหมำยหรือโดยควำมยินยอมของบริษัทจัดกำรเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) ที่ปรึกษำกำรลงทุนจะต้ องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ ้นเพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ ำยแรงหรือกำรไม่กระทำตำมหน้ ำที่โดยไม่มี
เหตุผลอันควรของที่ปรึกษำกำรลงทุน พนักงำน ลูกจ้ ำง บริวำร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงำนให้ แก่ที่ปรึกษำกำรลงทุน
(5) ที่ปรึกษำกำรลงทุนและตัวแทนที่ปรึกษำกำรลงทุนจะไม่กระทำกำรใดๆ อันก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ในเรื่องดังกล่ำวที่จะมีขึ ้นในภำยหลังอย่ำงเคร่งครัด
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกำรลงทุน) :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตังหรื
้ อเปลี่ยนแปลงบุคคลที่มีใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกิจเป็ นที่ปรึกษำกำรลงทุนให้ เป็ นที่ปรึกษำกำรลงทุนของ
บริษัทจัดกำรได้ โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำร เพื่อให้ คำแนะนำด้ ำนกำรลงทุนต่ำงๆ ตำมนโยบำยกำรลงทุนเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุน ที่ปรึกษำที่บริษัทจัดกำรอำจจะแต่งตังขึ
้ ้นดังกล่ำวจะไม่มีอำนำจควบคุมกำรดำเนินงำนของบริษัทจัดกำรแต่อย่ำงใด บริษัทจัดกำรอำจตกลง
ให้ ค่ำตอบแทนแก่ทปี่ รึกษำกำรลงทุน ซึง่ บริษัทจัดกำรจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อค่ำตอบแทนดังกล่ำวเอง โดยจะหักจำกค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรที่ บริษัทจัดกำร
จะได้ รับจำกกองทุนรวม ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ เมื่อมีกำรแต่งตังหรื
้ อเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษำกำรลงทุน
9.2.ที่ปรึกษำกองทุน :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
สิทธิของที่ปรึกษำกองทุน (ถ้ ำมี)
ที่ปรึกษำกองทุนมีสิทธิในกำรให้ คำปรึกษำและแสดงควำมคิดเห็นในภำพรวมทัว่ ไปของเศรษฐกิจและแนวโน้ มกำรเจริญเติบโตของตรำสำรทุนและตรำสำร
หนี ้ ที่ปรึกษำกองทุนจะไม่มีอำนำจควบคุมกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรแต่ประกำรใด โดยบริษัทจัดกำรมีอำนำจในกำรตัดสินใจแต่เพียงผู้เดี ยวในกำร
จัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำจะเป็ นกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์หรือกำรจัดกำรด้ ำนอื่นใดก็ตำม ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษำกองทุนไม่มีสิทธิที่จะรับทรำบถึงกำรตัดสินใจดังกล่ำว
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำกองทุน (ถ้ ำมี)
ที่ปรึกษำกองทุนมีหน้ ำที่ที่ต้องดำเนินกำรดังนี ้
(1) ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทัว่ ไปของประเทศ รวมทัง้ สภำวกำรณ์ทำงกำรเมืองที่อำจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
(2) ให้ คำปรึกษำเกี่ยวกับสภำวกำรณ์ของตลำดตรำสำรหนี ้ และตลำดตรำสำรทุน
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(3) ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับแนวโน้ มกำรลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่ำงประเทศ
(4) ที่ปรึกษำกองทุน พนักงำน ลูกจ้ ำง บริวำรหรือบุคคลอื่นใดที่ทำงำนให้ แก่คณะที่ปรึกษำกองทุนจะต้ องไม่ซื ้อหรื อขำยหลักทรัพย์ โดยใช้ ประโยชน์จำก
ข้ อมูลกำรตัดสินใจซื ้อขำยหลักทรัพย์กอ่ นที่กองทุนรวมจะทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
(5) ที่ปรึกษำกองทุนต้ องเก็บรักษำข้ อมูลใด ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมและข้ อมูลอื่น ๆ ที่ได้ ล่วงรู้มำเป็ นควำมลับ และจะไม่เปิ ดเผยให้ บคุ คลใด ๆ ทรำบ เว้ นแต่
จะเป็ นกำรเปิ ดเผยโดยอำนำจของกฏหมำยหรือโดยควำมยินยอมของบริษัทจัดกำรเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ที่ปรึกษำกองทุนจะต้ องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ ้นเพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ ำยแรงหรือกำรไม่กระทำตำมหน้ ำที่โดยไม่มี
เหตุผลอันควรของที่ปรึกษำกองทุน
(7) ที่ปรึกษำกองทุนจะไม่กระทำกำรใด ๆ อันก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ในเรื่องดังกล่ำวอย่ำง
เคร่งครัด
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกองทุน) :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตังหรื
้ อเปลี่ยนแปลงบุคคลเพื่อเป็ นที่ปรึกษำกองทุนของบริษัทจัดกำรได้ โดยไม่ถอื ว่ำเป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำร ทังนี
้ ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเสนอให้ แต่งตังตั
้ วแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่สำมำรถให้ คำปรึกษำในภำพรวมทำงเศรษฐกิจแก่กองทุนรวมเข้ ำเป็ นที่ปรึกษำกองทุนได้
เพื่อให้ คำแนะนำด้ ำนกำรลงทุนให้ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ทรำบเมื่อมีกำรแต่งตังหรื
้ อมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษำกองทุน บริษัทจัดกำรอำจตกลงให้ ค่ำตอบแทนแก่ที่ปรึกษำกองทุน โดยบริษัทจั ดกำรเป็ น
ผู้รับผิดชอบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนดังกล่ำวเอง ซึง่ จะหักจำกค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรที่บริษัทจัดกำรจะได้ รับจำกกองทุนรวม
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ผู้รับมอบหมำยงำนด้ ำนกำรจัดกำรลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนให้ แก่บริษัทจัดกำรโดยผ่ำนบริษทั จัดกำรหรือตัวแทนสนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ บริษัท
จัดกำรแต่งตัง้ (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตำมวิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนส่วนข้ อมูลโครงกำรในข้ อ 7. “กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
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13.2. สิทธิในกำรรับเงินปั นผล :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับกำรจัดสรรผลกำไรในรูปของเงินปั นผลจำกกองทุน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุในส่วนข้ อมูลโครงกำรหัวข้ อ "กำร
จ่ำยเงินปั นผล"
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ อย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่อนุญำตให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ แก่
บุคคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กำรโอนหน่วยลงทุนให้ บิดำ มำรดำ บุตร และคูส่ มรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย
(3) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควรและอนุมตั ิให้ โอนได้
วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน
(1) ผู้โอนจะต้ องมำยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่สำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงำนผู้สนับสนุนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีทผี่ ้ รู ับ
โอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผู้รับโอนจะต้ องดำเนินกำรตำมขันตอน
้
ในหัวข้ อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” ก่อนแล้ วผู้โอนจึงทำกำร
โอนหน่วยลงทุนให้ ผ้ รู ับโอนได้
(2) ผู้โอนจะต้ องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อมูลโครงกำร หัวข้ อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน”
(3) หลังจำกที่ได้ รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภำษี
พร้ อมสำเนำคำขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐำน
(4) ในกรณีที่ผ้ โู อนมีใบสำคัญหน่วยลงทุนและต้ องกำรโอนหน่วยลงทุน จะต้ องนำส่งใบสำคัญหน่วยลงทุนคืนให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อทำกำร
โอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หำกผู้รับโอนต้ องกำรได้ ใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นเรื่องกำรขอให้ ออกใบสำคัญหน่วย
ลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ"
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 7 วันทำกำร
นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนเรียบร้ อยแล้ว
13.4. ข้ อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่อนุญำตให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US
Citizen) หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรลงทุนหรือแก้ ไขวิธีจดั กำร :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ บริษัทจัดกำรทำกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือแก้ ไขวิธีกำรจัดกำรได้ ทังนี
้ ้ บริษั ทจัดกำรจะกระทำตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “กำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีกำรจัดกำร”
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(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดกำรหรื อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ ำของ
บัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่ำว
13.6. สิทธิในกำรได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดกำรเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีกำรชำระบัญชี ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ ใน
หัวข้ อ “กำรเลิกกองทุนรวม”
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
13.8. อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีควำมรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ครบ
กำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมประสงค์ในกำรซื ้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
ยอมรับที่จะผูกพันตำมข้ อกำหนดในข้ อผูกพันซึง่ ลงนำมโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับกำรแต่งตังจำกบริ
้
ษัทจัดกำรกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทังนี
้ ้
ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรได้ รับประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตำมข้ อกำหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้ วย
14. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ :
14.2.1 กรณีหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)
โครงกำรจัดกำรจะใช้ ระบบไร้ ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิ ดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอียดในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึง่ ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกันบริษัทจัดกำรหรือ
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน เหล่ำนันเป็
้ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอำบุคคลที่มีชื่อแรกใน
คำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้ จำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปั นผล (ถ้ ำมี)
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีกำรจองซื ้อ ซื ้อหรือขำยคืน เพื่อเป็ นกำรยืนยันจำนวนหน่วย
ลงทุน และ/หรือ จำนวนเงินที่ได้ รับให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ กรณีที่เป็ นกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วย
ลงทุนจะดำเนินกำรส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทำงไปรษณีย์ภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลำเสนอขำย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก และกรณีกำรซื ้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรปิ ดกำรเสนอขำยครัง้ แรกบริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ดำเนินกำรส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ภำยใน 2 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำร
ขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัด กำร หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ
(email address) ตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งควำมประสงค์ไว้ ซึง่ จะนำส่งภำยใน 2 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน โดยถือว่ำ
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้ รับทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงั กล่ำว สำมำรถใช้ แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตำมปกติได้
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ไดนำมิคปั นผล
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บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรจัดส่งหรือไม่จดั ส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึง่ ได้ รับกำร
ปรับปรุงรำยกำรให้ เป็ นปั จจุบนั ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่มีกำรจัดส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะนำส่งโดยทำงไปรษณีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรำกฏอยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรจัดส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึง่ ได้ รับกำรปรับปรุง
รำยกำรให้ เป็ นปั จจุบนั แทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุนได้
หำกปรำกฏข้ อผิดพลำดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องทำกำรทักท้ วงข้ อผิดพลำดภำยใน 7 วัน
ทำกำรนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือรับรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน มิฉะนัน้ บริษัทจัดกำรจะถือว่ำข้ อมูลดังกล่ำวถูกต้ อง
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนอำจจะดำเนินกำรออกใบสำคัญหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เฉพำะในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอ
เพื่อนำไปใช้ เป็ นหลักประกันในกำรขอสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน โดยมีขัน้ ตอนดังนี ้
ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรำยละเอียดในคำขอให้ ออกใบสำคัญหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได้ ที่สำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
ข) ยื่นคำขอให้ ออกใบสำคัญหน่วยลงทุนพร้ อมชำระค่ำธรรมเนียมตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 15.3 เรื่อง “ค่ำธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
ในกำรออกใบสำคัญหน่วยลงทุนต่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
ค) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้ รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรออกใบสำคัญหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตำมจำนวนหน่วยลงทุน ที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในคำขอ ให้ ออกใบสำคัญหน่วยลงทุน สำหรับกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในคำขอให้ ออกใบสำคัญหน่วยลงทุน
มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรจะถือว่ำผู้ถอื หน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ออก
ใบสำคัญหน่วยลงทุนสำหรับจำนวนเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่ นั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ง) ใบสำคัญหน่วยลงทุนที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนออกให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน จะมีข้อควำมตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ซึง่ จะระบุชื่ อผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยในใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้ องมีลำยมือชื่อกรรมกำรผู้มีอำนำจผูกพันบริษัทจัดกำรและประทับตรำสำคัญหรือลำยมือชื่อนำยทะเบียน
หน่วยลงทุนหรือใช้ เครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีอื่นใดตำมที่กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์จะอนุญำตให้ ทำได้
จ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบสำคัญหน่วยลงทุน หำกจะขำยคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่ำวจะต้ องนำใบสำคัญหน่วยลงทุนมำส่งมอบคื นนำยทะเบียนหน่วย
ลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนันเข้
้ ำระบบไร้ ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะทำให้ กำรขำยหน่วยลงทุนจำนวนนันมี
้ ผลได้
14.2.2 กรณีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติมกำรใช้ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐำนแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนจำกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็ น สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนจะ
ปิ ดประกำศให้ ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 5 วันทำกำรก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุน โดยมีวิธีปฏิบตั ิสำหรับผู้ถือ
หน่วยลงทุนรำยเก่ำและรำยใหม่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณีเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรำยเก่ำซึง่ ลงทุนในกองทุนนี ้ก่อนที่จะเริ่มใช้ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนมีควำมพร้ อม
ที่จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดกำรจะส่งจดหมำยแจ้ งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ทรำบล่วงหน้ ำ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ มีควำม
ประสงค์จะขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะต้ องนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือหลักฐำนแสดงตนอื่นที่หน่วยงำนของทำงรำชกำรออกให้ มำ
แสดงเพื่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือสำนักงำนของผู้สนับสนุนตำมที่กำหนด และผู้ถื อหน่วย
ลงทุนจะต้ องลงลำยมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที่มำรับสมุดบัญชีฯ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ได้ ติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนไปแล้ ว บริษัทจัดกำรจะไม่นำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอีกต่อไป
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ไดนำมิคปั นผล
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ผู้ถือหน่วยลงทุนรำยใดที่ยงั ไม่ได้ ติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงประสงค์ขอรับหนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดกำรจะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำร
2. กรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรำยใหม่ซงึ่ สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เป็ นครัง้ แรกโดยที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนสำมำรถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้ ได้ แล้ว เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนได้ รับคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวมทังเอกสำรหลั
้
กฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี และ/หรือคำสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน และผู้สงั่ ซื ้อได้ ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว บริษทั จัดกำรหรือผู้สนับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเพียงอย่ำงเดียว
เท่ำนันให้
้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้ องเป็ น ผู้รับสมุดบัญชีแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนด้ วยตนเอง และผู้ถอื หน่วยลงทุนจะต้ องลงลำยมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกันนัน้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะ
ไม่มีกำรออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรำยใหม่ดงั กล่ำว
3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในภำยหลัง โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
4. บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถื อหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อบริษัทจัดกำร
ได้ รับชำระเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องครบถ้ วน และผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรเรียบร้ อ ยแล้ ว และให้ ถือว่ำ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนออกให้ ในนำมบริษัทจัด กำรแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อเป็ นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทุนของกองทุน
และให้ ใช้ เป็ นหลักฐำนในกำรซื ้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุน
5. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ ำที่ที่จะต้ องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำให้ บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนบันทึกรำยกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนให้ เป็ น
ปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทำกำรถัดจำกวันทำ
รำยกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือว่ำถูกต้ องเมื่อรำยกำรดังกล่ำวตรงกันกับข้ อมูลที่บนั ทึกไว้
ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้ อ้ำงอิงต่อบริ ษัทจัดกำร
กองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจำเป็ นต้ องใช้ ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้ องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำให้ มีกำรจ่ำยเงินปั นผลของกองทุน บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงิน
ปั นผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล และอัตรำเงินปั นผลของกองทุน ด้ วยวิธีกำรที่เหมำะสมดังต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะทีผ่ ้ ลู งทุนทัว่ ไปสำมำรถทรำบได้
(2) แจ้ งผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้ รับกำร
ร้ องขอ
(3) กำรจ่ำยเงินปั นผลจะจ่ำยเป็ นเงินโอนเข้ ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยในนำมผู้ถือหน่วยลงทุนตำมชื่อและ
ที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ระบุไว้ ในคำขอเปิ ดบัญ ชีกองทุน หรือวิธีอื่น
ใดตำมที่จะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนำคต
(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรำกฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน จะได้ รับเงินปั นผลซึง่ ถือเป็ นเงินได้ พึงประเมินซึง่ ต้ องนำไปคำนวณ
ภำษี
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16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์ สินอื่นให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรในกรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชำระหนี ้ หรือตรำสำรที่ลงทุนประสบปั ญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถ
จำหน่ำยได้ ด้วยรำคำทีส่ มเหตุสมผล
ส่ วนที่ 1 กำรดำเนินกำรเมื่อมีกำรผิดนัดชำระหนี ้หรือมีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ หรือเมื่อ
ปรำกฏข้ อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนันประสบปั
้
ญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ ด้วยรำคำที่
สมเหตุสมผล
การดาเนินการ
ของบริษัทจัดการ

1. กำรกำหนดให้ เป็ น
ผู้มีสิทธิได้ รับเงินได้ สทุ ธิจำก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้ จำกกำรรับ
ชำระหนี ้

2. กำรแจ้ งต่อสำนักงำน

3. กำรจัดให้ มีข้อมูล

กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้ บันทึกมูลค่ า
ตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้ องเป็ น 0

กรณีท่มี ีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารหนีห้ รื อลูกหนี ้
ตามสิทธิเรียกร้ องจะไม่ สามารถชาระหนีไ้ ด้ (1) หรือ
เมื่อปรากฏข้ อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสาคัญต่ อ NAV ของ
กองทุนนัน้ ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ อง หรือไม่
สามารถจาหน่ ายได้ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (2)
1.1 กำหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรำยที่มีชื่ออยู่ใน
1.2 อำจกำหนดให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรำยทีม่ ีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำ ทะเบียน ณ วันที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนี ้หรือ
สำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ น 0 เว้ นแต่บริษัท
ลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ ก็ได้
จัดกำรดำเนินกำรตำม 1.2 ก่อนแล้ ว
หรือเมื่อปรำกฏข้ อเท็จจริ งที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนันประสบปั
้
ญหำขำดสภำพคล่อง
หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ ด้วยรำคำทีส่ มเหตุสมผล
ข้ อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผู้ออกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ อง เงินสำรอง (ถ้ ำมี) และวันทีบ่ ริษัท
จัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ น 0 หรือวันที่บริษัทจัดกำรทรำบถึงพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออก
ตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ แล้ วแต่กรณี
ระยะเวลำ: ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ น 0
จัดให้ มีข้อมูลตำม 2. ไว้ ที่สำนักงำนใหญ่
สำนักงำนสำขำของบริษัทจัดกำรและสถำนที่
ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อ
คืนที่ใช้ ในกำรซื ้อขำยหน่วยของกองทุน ภำยใน
วันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรแจ้ ง
สำนักงำนเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้ อย 30 วันด้ วย

หมายเหตุ:
(1) บริษัทจัดกำรไม่ต้องนำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องนันมำรวมค
้
ำนวณ NAV ของกองทุน
(2) บริษัทจัดกำรไม่ต้องนำตรำสำรนันมำรวมค
้
ำนวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำตรำสำร
ที่กองทุนลงทุนโดยมีนยั สำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปั ญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล และกำร
จำหน่ำยจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทังนี
้ ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ได้ มีกำรกำหนดผู้มีสิทธิได้ รับเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ตำม 1. บริษัทจัดกำรจะรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สิน
อื่นที่มิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้ เมื่อดำเนินกำรดังนี ้
(1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นไว้ ในข้ อผูกพัน
(2) ต้ องได้ รับมติพิเศษจำกผู้ถือหน่วยก่อนกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทีม่ ิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดยดำเนินกำรดังนี ้
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(2.1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนจะได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น มูลค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำย เช่น ค่ำใช้ จ่ำยใน
กำรได้ มำซึง่ ทรัพย์สิน ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน และค่ำใช้ จ่ำยในกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน เป็ นต้ น
(2.2) ระบุเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรรับชำระหนี ้
(2.3) จัดให้ มีหรือจัดทำเอกสำรหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
(2.3.1) เอกสำรหลักฐำนซึง่ แสดงให้ เห็นได้ ว่ำมีกำรผิดนัดชำระหนี ้เกิดขึ ้น
(2.3.2) บทวิเครำะห์และเหตุผลประกอบบทวิเครำะห์ทบี่ ริษัทจัดกำรจัดทำ ซึง่ แสดงถึงพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่
สำมำรถชำระหนี ้ได้ หรือข้ อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนันขำดสภำพคล่
้
อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ ด้วยรำคำที่
สมเหตุสมผล
ส่ วนที่ 2 กำรดำเนินกำรเมื่อบริษัทจัดกำรได้ รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
การดาเนินการ
1. แจ้ งข้ อมูลต่อสำนักงำนภำยใน 15 วันทำกำรนับ
แต่วนั ที่ได้ รับทรัพย์สินมำ

2. เปิ ดเผยข้ อมูลภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีบ่ ริษัท
จัดกำรได้ แจ้ งสำนักงำนตำม 1. เป็ นระยะเวลำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 30 วัน

3. กำหนดรำคำทรัพย์สินที่กองทุนได้ รับมำจำกกำร
รับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
4. คำนวณ NAV ของกองทุนที่มีกำรรับชำระหนี ้ด้ วย
ทรัพย์สินอื่น

5. ดำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้
ด้ วยทรัพย์สินอื่น

รายละเอียด
ข้ อมูลดังนี ้
ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ อง วันที่บริษัท
จัดกำรได้ รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น พร้ อมทังรำยละเอี
้
ยด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้ รับโดยมีสำระสำคัญอย่ำงน้ อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่ำว มูลค่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำใช้ จ่ำยในกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
2.1 จัดให้ มีรำยละเอียดตำม 1. ไว้ ที่สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริษัท
จัดกำรตลอดจนสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนทีใ่ ช้ ใ นกำร
ซื ้อขำยหน่วยลงทุนของกองทุน
2.2 กรณีเป็ นกองทุนปิ ด นอกจำกกำรดำเนินกำรตำม 2.1 แล้ ว ให้ บริษัทจัดกำรระบุไว้
ในกำรประกำศ NAV และมูลค่ำหน่วยในครัง้ ถัดจำกวันที่ได้ รับทรัพย์สินนันมำว่
้ ำ
กองทุนได้ รับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นซึง่ ผู้ลงทุนสำมำรถขอดูรำยละเอียดได้ ที่
สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริษัทจัดกำร โดยให้ ระบุไว้ ในกำรประกำศ
ดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 3 ครัง้ ติดต่อกัน
เพื่อใช้ ในกำรคำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ มำคมกำหนด
โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
4.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ ดำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดกำรต้ องไม่นำ
ทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่
ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำก 4.1 บริษัทจัดกำรต้ องนำทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้
ด้ วยทรัพย์สินอื่น มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน
5.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ ดำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 ให้ บริษัทจัดกำรจำหน่ำย
ทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยเป็ นสำคัญ (เว้ นแต่ในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยที่มีสิทธิ
ในเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ตกลงรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สิน
ดังกล่ำวแทนเงิน ทังนี
้ ้ ตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อผูกพันและตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
สมำคมกำหนดโดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน)
5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำก 5.1 ให้ บริษัทจัดกำรดำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ได้ จำกกำร
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รับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
5.2.1 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนันสำมำรถลงทุ
้
นได้ บริษทั จัดกำรอำจมีไว้
ซึง่ ทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนันไม่
้ สำมำรถลงทุนได้ บริษัทจัดกำร ต้ อง
จำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำวในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยเป็ นสำคัญ
5.3 ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว บริษทั จัดกำร
อำจจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำวก็ได้

6. คืนเงินแก่ผ้ ถู ือหน่วยภำยใน 45 วัน
นับแต่วนั ที่มีเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับ
ชำระหนี ้

5.4 ในกรณีที่มีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน ให้ บริษัทจัดกำรจ่ำยจำกทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้ นแต่กรณีกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิ
เรียกร้ องเป็ น 0 ให้ บริษัทจัดกำรจ่ำยจำกเงินสำรอง รำยได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้ จำก
กำรบริหำรทรัพย์สินนัน้
6.1 ให้ บริษัทจัดกำรเฉลี่ยเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วย
ทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครัง้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยตำม 1. ของส่วนที่ 1 แล้ วแต่กรณี ภำยใน
45 วันนับแต่วนั ที่มีเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้
6.2 ให้ แจ้ งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงำนภำยใน 15 วันทำกำร
นับแต่วนั ที่บริษทั จัดกำรได้ เฉลี่ยเงินคืน
6.3 หำกบริษัทจัดกำรมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่ำเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้ จำกกำร
รับชำระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภำระค่ำใช้ จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยบริษัทจัดกำร
อำจนำเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ดังกล่ำวไปรวมจ่ำยในโอกำส
แรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยจะคุ้มกับภำระค่ำใช้ จ่ำยก็ได้
หำกได้ มีกำรจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้ วน
แล้ ว และปรำกฏว่ำเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้นันไม่
้ ค้ มุ กับ
ภำระค่ำใช้ จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดกำรอำจนำเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่
ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ดังกล่ำวมำรวมคำนวณเป็ น NAV ของกองทุนก็ได้ ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรดังกล่ำวได้ ต่อเมื่อได้ ระบุรำยละเอียดไว้ ในข้ อผูกพันแล้ ว
6.4 สำหรับกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดกำรได้ บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ น
0 หำกต่อมำปรำกฏว่ำบริษัทจัดกำรได้ รับชำระหนี ้ตำมตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ อง
ดังกล่ำวเป็ นเงิน ให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

กำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะชำระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ
เวลำที่กำหนด เท่ำนัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่จดั ให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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ให้ สนั นิษฐำนไว้ ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และกำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทังกำรให้
้
สิทธิหรือกำรจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หำกได้ กระทำตำมข้ อกำหนดในข้ อผูกพันหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้
ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ ำที่แล้ ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุน
สถำบัน ผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตำมที่กำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ไม่เป็ นผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่กำหนด ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ค) กำรโอนหรือกำรจำนำหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยกำรลงทุนของกองทุน
18. ข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการใช้ สิทธิออกเสียง (ถ้ ามี) :
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริษัทจัดกำรจะไม่นบั คะแนน
เสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว
19. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือกฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หำกบริษทั จัดกำรกองทุนรวมได้ ดำเนินกำรไป
ตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมำโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็
้
นชอบให้ ดำเนินกำรดังกล่ำวและมีผลผูกพันตำมมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดำเนินกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำย ให้ ถือว่ำมตินนเสี
ั ้ ยไป
ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถื อหน่วยลงทุน (มติของผู้
ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ ไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้ นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน กำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนอกจำกจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ ในข้ อผูกพัน หรือที่กำหนด
ไว้ ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่กำหนดในประกำศนี ้แล้ ว ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ำกัน ต้ องได้ รับมติเสียงข้ ำง
มำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ต้ องได้ รับมติเสียงข้ ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต้ องได้ รับมติเสียงข้ ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุน แต่ละชนิดที่
ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน :
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันที่เป็ นไปตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสำระสำคัญที่เป็ นไปตำมและไม่ขดั หรือแย้ งกับ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยดังกล่ำว ให้ ถือว่ำข้ อผูกพันส่วนที่
แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพันคู่สญ
ั ญำ
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กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถอื หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เรื่องที่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ให้ รวมถึง
(ก) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตำมข้ อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน.
19/2554
(ค) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมข้ อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้ อกำหนด
เกี่ยวกับกำรแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมื่อได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสำระสำคัญสอดคล้ องกับโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยได้ รับมติโดยเสียงข้ ำงมำกหรือมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน แล้ วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันนันเหมำะสม
้
มีควำมจำเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน
อย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันไม่ว่ำกรณีใด
ต้ องกระทำเป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังประทั
้
บตรำบริษั ท (ถ้ ำมี)
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดูได้
รวมทังจั
้ ดส่งสรุปกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและควำมจำเป็ นให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพร้ อมกับกำรส่งรำยงำนประจำปี ของกองทุ นรวม
21. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. กำรระงับข้ อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร : ไม่มี
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในกำรเลิกกองทุน :
22.1.1 บริษัทจัดกำรจะเลิกกองทุนรวมเมื่อปรำกฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่ำ 35 รำยในวันทำกำรใด
(2) มูลค่ำหน่วยลงทุนทีข่ ำยได้ แล้วทังหมดโดยค
้
ำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้ อยกว่ำ 50 ล้ ำนบำทในวันทำกำรใดและบริษัท
จัดกำรประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ด
22.1.2 เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีทบี่ ริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้ นกระทำกำรจนก่อให้ เกิดควำม
เสียหำยแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ของตน
22.1.3 เมื่อได้ รับควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ เเล้วทังหมดของโครงกำร
้
จัดกำรให้ เลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
22.1.4 สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป หำกปรำกฏว่ำ
(1) มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรื อข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรที่ขดั หรือแย้ งกับกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
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(2) มีกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดกำรมิได้ ปฏิบตั ิหรือดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ ไปตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ในกำรจัดส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชี ้ชวนและกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
22.1.5 มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
(2) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลำ 5 วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้วทังหมด
้
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนในลักษณะตำมข้ ำงต้ น จะไม่นำมำใช้ บงั คับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำ
กำรเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจำกกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคณ
ุ ภำพและมีสภำพคล่องอย่ำง
เพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้ รับผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้
22.1.6 บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในข้ อ 22.2 เมื่อปรำกฏข้ อเท็จจริ งที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ วมีควำมเชื่อโดย
สุจริตและสมเหตุสมผลว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้ อ 22.1.5 และกำรเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
22.2. กำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำร เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี ้
22.2.1 ยุติกำรรับคำสัง่ ซื ้อและคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน
22.2.2 แจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน โดยวิธีกำรดังนี ้
(ก) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทำงใดๆ ที่มีหลักฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้ งเป็ นหนังสือถึงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้ งสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดั ไว้ บนเว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
22.2.3 จำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่ำว ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถกระทำได้
เพื่อชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู อื หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
22.2.4 ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ ตำมข้ อ 22.2.3 ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้ เลิก
กองทุน และเมื่อได้ ดำเนินกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแล้ วจะถือว่ำเป็ นกำรเลิกกองทุนรวมนัน้
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีกำรชำระบัญชีโดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชำระบัญชีทสี่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบเพื่อดำเนินกำรรวบรวมทรั พย์สิน
จัดทำบัญชี จำหน่ำยทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ชำระหนี ้สิน และค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ของกองทุนรวม รวมทังท
้ ำกำรอย่ำงอื่นตำมที่จำเป็ นเพื่อชำระบัญชีกองทุน
รวมให้ เสร็จสิ ้น ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
สำหรับค่ำใช้ จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินกำรเฉลี่ยคืนเงิน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตำมสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตำมหลักฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ วันเลิกโครงกำร
เมื่อได้ ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ผู้ชำระบัญชีจะทำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ชำระบัญชีจะโอนทรัพย์สิน
คงค้ ำงใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลังจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ วให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
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ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรกำหนดให้ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรเป็ นสถำนที่ชำระเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ไม่มำรับเงินหรือเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำร
ไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรำยนันได้
้ หรือในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่ำงอื่น บริษัท
จัดกำรจะอ้ ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็ นภูมิลำเนำ เพื่อบริษัทจัดกำรจะได้ นำทรัพย์ดงั กล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ สำนักงำนวำงทรัพย์ และดำเนินกำรจด
ทะเบียนเลิกกองทุนตำมขันตอนให้
้
เสร็จสิ ้นได้

โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ำยข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษั ท
จัดกำรกองทุนรวม
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