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หน้า 1 

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M78-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)               บริษทัหลกัทรัพยQจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ส่วนข ้อมูลสรุปรายละเอ ียดโครงการจัดการกองทุนรวม และข ้อผูกพ ัน  

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองท ุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผ ู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารหนี�ต่างประเทศ (Foreign Fixed Income Fund) ที%เสนอขายเฉพาะผูมี้เงินลงทนุสงู  
ประเภทรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัในอตัราประมาณรอ้ยละ 0.50 โดยเฉลี%ยต่อปีของเงินลงทนุเริ%มแรก 

นโยบายการลงทุน :  

1. กองทนุมีนโยบายการลงทนุในตราสารหนี� และเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือศกุกู รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของ
กองทนุ ซึ%งจะเนน้ลงทนุในตราสารที%ออก รบัรอง รบัอาวลั หรือคํ�าประกนัการจ่ายเงิน โดยภาครฐับาล รฐัวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ที%มีอนัดบั
ความน่าเชื%อถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ในอนัดบัที%สามารถลงทนุได ้(Investment Grade) 

2. กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี%ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ซึ%งอาจมีบางขณะที%กองทุนไม่สามารถ
ลงทนุใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุดงักล่าวได ้เช่น ในช่วงระหว่างรอการลงทนุ ซึ%งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบยีนกองทรพัยสิ์น
เป็นกองทนุรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาก่อนวนัรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิหรือในช่วงระยะเวลาก่อนวนัเลิกกองทนุ ซึ%งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั  

3. เงินลงทนุส่วนที%เหลือจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนี�ในประเทศไดแ้ก่ ตราสารภาครฐัไทย เช่น ตัSวเงินคลงั พนัธบตัรรฐับาล หรือ
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย พนัธบตัร ตัSวแลกเงิน ตัSวสญัญาใชเ้งิน หุน้กู ้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที%จะซื �อหุน้กู ้ที%กระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพื%อการฟื�นฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูส้ ั%งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั หรือผูค้ ํ�าประกนั และ/หรือเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือตราสารหนี�อื%นใดที%ธนาคารที%
มีกฎหมายเฉพาะจัดตั�งขึ �น ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผูอ้อก ผูส้ั%งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั ผูค้ ํ�าประกัน และ/หรือ ตราสารหนี �ที%
บริษัทเอกชนทั%วไป เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ํ�าประกนั เป็นตน้ 

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ้ึ%งตราสารหนี�ที%มีอนัดบัความน่าเชื%อถือตํ%ากว่าที%สามารถลงทนุได ้(Non–Investment grade) หรือที%ไม่ไดร้บัการจัดอนัดบัความ
น่าเชื%อถือ (Unrated Bond) ทั�งนี � กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารที%มีสญัญาซื�อขายล่วงหนา้แฝง (Structured note)  

5. กองทนุมีนโยบายป้องกนัความเสี%ยงดา้นอตัราแลกเปลี%ยนเงินเต็มจาํนวน (Fully Hedge) และอาจป้องกนัความเสี%ยงจากอตัราดอกเบี �ย  

6. กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื%น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื%น ตามที%สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดใหล้งทนุได ้

7. ในการคาํนวณสดัส่วนการลงทนุของกองทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุตามขอ้ 1 บริษัทจดัการจะไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันี �รวมดว้ย โดยจะคาํนึงถึง
ประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั 
(7.1)  ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที%จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 
(7.2)  ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายโุครงการหรือก่อนเลิกกองทนุรวม 
(7.3)  ช่วงระยะเวลาที%ตอ้งใชใ้นการจาํหน่ายทรพัยส์ินของกองทนุเนื%องจากไดร้บัคาํสั%งขายคืน หรือสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุ หรือเพื%อรอการลงทนุ ทั�งนี � ตอ้งไม่เกิน
กว่า 10 วนัทาํการ 
 

ผลตอบแทนที$ผ ู้ลงทุน 
จะได้จากเงินลงทุน : 

คาดการณผ์ลตอบแทนจากการลงทนุในอตัราประมาณรอ้ยละ 0.50 โดยเฉลี%ยต่อปีของเงินลงทนุเริ%มแรก 

 

 

 
  



หน้า 2 

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M78-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)               บริษทัหลกัทรัพยQจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

คาํถามและคาํตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม 

1.  ลักษณะที$สาํคัญของกองทุน  

 มีการกาํหนดประเภทของผูล้งทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ 

 กองทนุรวมนี �มีจาํนวนเงินทนุโครงการ (fund size) ล่าสดุเท่าใด 
- 7,000 ลา้นบาท และในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจาํนวนเงินทุนของโครงการได้
ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงินทุนโครงการซึ%งเท่ากบั 1,050 ลา้นบาท ทั�งนี � หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจาํนวนเงินทุนของโครงการ 
(ใช ้green shoe option) แต่ไม่เต็มจาํนวนที%เพิ%มอีกรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงินทนุโครงการดงักล่าว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที%จะดาํเนินการปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุและดาํเนินการจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกาํหนดสิ �นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครั�งแรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ 

 กองทนุรวมนี �เหมาะสมที%จะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทนุลกัษณะใด และผูล้งทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 
- เหมาะสมสาํหรบัเงินลงทนุของผูมี้เงินออมที%สามารถลงทนุไดเ้ป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และตอ้งการมีโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที%สงูกว่าการฝากเงิน 

 ปัจจยัใดที%มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อเงินลงทนุของผูล้งทนุ 
- ความเสี%ยงจากความสามารถในการชาํระเงินตน้และดอกเบี �ยเมื%อครบกาํหนดอายขุองตราสารที%กองทนุไดล้งทุนไว ้ซึ%งอาจทาํใหผู้ล้งทนุไม่ไดร้บัเงินลงทุน
คืนหรือไม่ไดร้บัเงินคืนตามที%คาดหวงัไว ้ 
- กองทนุนี �มีสภาพคล่องจาํกดั เนื%องจากเป็นกองทนุที%ไม่เปิดใหซ้ื �อขายแบบกองทนุเปิดทั%วไป โดยกองทนุมีการรบัซื�อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัเท่านั�น 

 กองทนุรวมนี �เป็นกองทนุรวมที%มีผูป้ระกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที%มุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 กองทนุรวมนี �มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
- วนัที%สิ �นสดุรอบบญัชีครั�งแรกคือ วนัที%สิ �นสดุอายโุครงการ 
- วนัที%สิ �นสดุรอบบญัชีคือ วนัที%สิ �นสดุอายโุครงการ 

2.  ข ้อกาํหนดในการซ ื3อขายและโอนหน่วยลงทุน  
 กองทนุรวมนี �มีวิธีการขายและรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร 

(1)  วิธ ีการขายหน่วยลงทุน 
(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ื3อคืนหน่วยลงทุน 
สาํหรบัผูที้%ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการ ผูจ้องซื �อจะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ เพื%อประโยชน์
ในการติดต่อทาํรายการซื �อ ขาย และสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุน โดยผูจ้องซื �อตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในคาํขอเปิดบญัชี
กองทนุอย่างถกูตอ้งครบถว้นและตามความเป็นจริง พรอ้มทั�งแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี �  

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีน ิต ิบุคคล 

ก) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึ%งลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  ก)  สาํเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
หรือเอกสารอื%นใดที%บริษัทจดัการกาํหนดเพิ%มเติม  ข)  สาํเนาหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  
 ค)  ตวัอย่างลายมือชื%อกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามและหรือผูม้ี

อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลและเงื%อนไขการลงนาม 
 ง)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้ีอาํนาจลงนามแทน

นิติบคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามที%ระบุใน
หนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ซึ%งเอกสารดงักล่าวมีการ
ลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  

 หรือเอกสารอื%นใดที%บริษัทจดัการกาํหนดเพิ%มเติม  

ในกรณีที%ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตั�งแต่ 2 คนขึ �นไป ถือหน่วยลงทุนรว่มกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ชื%อผูถื้อหน่วยลงทนุเหล่านั�น เป็นผูถ้ือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที%มีชื%อแรกในคาํขอเปิดบญัชีกองทุนเป็นผูใ้ชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหน่วย
ลงทนุ ทั�งนี � จะตอ้งเป็นไปตามเงื%อนไขที%ระบไุวใ้นใบคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ 



หน้า 3 
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(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอ ิเล็กทรอนิกส ์
ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทนุออนไลนผ์่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เช่น Mobile application ของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขาย
หรือรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุที%เปิดใหบ้ริการได ้โดยมีขอ้กาํหนดและเงื%อนไขเป็นไปตามที%กาํหนดไวข้องผูใ้หบ้ริการแต่ละราย  

(1.2) มูลค่าข ั3นต ํ$าของการสั$งซ ื3อหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถจองซื �อหน่วยลงทุนครั�งแรกไดโ้ดยจะตอ้งเป็นจาํนวนเงินไม่ตํ%ากว่า 510,000 บาท และสั%งซื �อครั�งถัดไปไม่ต ํ%ากว่า 2,000 บาท โดย
คาํนวณเป็นหน่วยลงทุนจากราคา 10 บาทต่อหน่วย ดังนั�น หากจองซื �อหน่วยลงทุนดว้ยมูลค่ารวม 510,000 บาท ท่านจะไดร้บัหน่วยลงทุน 
51,000 หน่วย  

(1.3) วันและเวลาท ี$เสนอขายหน่วยลงทุน 
ท่านสามารถจองซื �อหน่วยลงทุนไดเ้ฉพาะในช่วงเสนอขายครั�งแรกระหว่างวนัที% 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565 ภายในเวลา 15.30 น. ของ
วนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครั�งแรก เท่านั�น  

(1.4)  ช ่องทางการสั$งซ ื3อและการชาํระเงินค่าจองซ ื3อหน่วยลงทุน 
 กรณีจองซื �อผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

ผูจ้องซื�ออาจชาํระเป็นคาํสั%งหกับญัชีเงินฝากที% บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช็ค หรือดราฟต ์ที%ธนาคารสามารถเรียกเก็บไดใ้นวนัเดียวกบั
วันที%จองซื�อหน่วยลงทุน โดยสามารถโอนเงินหรือสั%งจ่ายเช็คตอ้งขีดคร่อมเขา้บญัชีชื%อ “บญัชีรบัชาํระค่าซื �อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ%ง
บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัไวก้ับ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

 กรณีจองซื �อผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื�อคืนหน่วยลงทนุอื%น 
ผูจ้องซื�ออาจชาํระเป็นเงินโอน เช็ค ดราฟต ์ไดที้%บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื �อคืนหน่วยลงทุนอื%น โดยสามารถโอนเงินหรือ
สั%งจ่ายเช็คขีดคร่อมเขา้บญัชีชื%อ “บญัชีจองซื �อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ%งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัที% บมจ. ธนาคาร 
กรุงศรีอยุธยา, บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย,์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซิตี �แบงก์ สาขากรุงเทพฯ, บมจ. 
ธนาคารยูโอบี, บมจ. ธนาคารกรุงไทย, บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต, บมจ. ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์เพื%อรายย่อย, บมจ. ธนาคาร
เกียรตินาคิน, บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื%อรายย่อย, ธนาคารออมสิน, บมจ.ธนาคารทิสโก ้หรือที%บริษัทจดัการกาํหนดเพิ%มเติม 

 กรณีจองซื�อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื �อคืนหน่วย
ลงทนุอื%น 
ผูจ้องซื �อที%ไดส้มคัรการใชบ้ริการซื �อขายหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์และมีรหสัผ่านเรียบรอ้ยแลว้ สามารถจองซื �อหน่วยลงทุนได้
ตลอด 24 ชั%วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก และจะตอ้งทาํการสั%งซื �อใหเ้สร็จสิ �นภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสุดทา้ย
ของการเสนอขายหน่วยลงทนุครั�งแรกดงักล่าว  
โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการหกัเงินตามจาํนวนเงินค่าซื �อหน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผูส้ ั%งซื �อที%ไดใ้หไ้วต้ามวิธีการที%กาํหนด ในกรณี
ที%เงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหกัเงินค่าซื�อไดห้รือรายการคาํสั%งไม่สมบูรณไ์ม่ว่าดว้ยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื�อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคาํสั%งซื �อหน่วยลงทุนนั�น โดยผูส้ั%งซื �อสามารถใชบ้ริการสั%งซื �อหน่วยลงทุนใหม่ได้
ตามปกติ 

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงท ุน  
ผูจ้องซื�อหน่วยลงทนุจะไดร้บัการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที%จองซื�อ หลงัจากที%บริษัทจัดการไดร้บัใบจองซื �อที%ถกูตอ้งครบถว้นและไดร้บัชาํระเงิน
ค่าจองซื �อหน่วยลงทุนเต็มจาํนวนแลว้ ในกรณีที%มียอดรวมการจองซื �อหน่วยลงทุนทั�งหมดของกองทุนเกินกว่าจาํนวนเงินทุนของโครงการ การ
จัดสรรหน่วยลงทนุใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใชห้ลกัการ “สั%งซื �อก่อน ไดก้่อน” ตามวนัและเวลาที%ไดร้บัรายการซื�อขายหน่วยลงทุน 
ในกรณีจองซื�อหน่วยลงทนุพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซื �อหน่วยลงทุน
ดังกล่าวตามสดัส่วนจาํนวนที%สั%งซื �อ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูจ้องซื�อหน่วยลงทุนพรอ้มกัน ทั�งนี � บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที%จะตดัสิทธิผูจ้องซื �อที%
ปฏิบติัไม่เป็นไปตามที%โครงการกาํหนดเกี%ยวกับวนัและเวลาทาํการเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรกในกรณีที%มียอดการจองซื �อในวนัแรกเกินกว่า
จาํนวนเงินทนุของโครงการ และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที%จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุบางส่วนหรือทั�งหมดก็ไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ 

(1.6) การคืนเงินค่าซ ื3อหน่วยลงทุน  
ในกรณีที%ผูจ้องซื �อหน่วยลงทนุในช่วงการเสนอขายครั�งแรกไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที%บริษัทจดัการตอ้งยุติ
โครงการจดัการเนื%องจากไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนไดถ้ึง 35 ราย ทาํใหไ้ม่สามารถจดัตั�งกองทนุได ้บริษัทจดัการจะชาํระ
ค่าจองซื�อหน่วยลงทุนและผลประโยชนใ์ด ๆ ที%เกิดขึ �นจากเงินที%ไดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) คืนใหแ้ก่ผูจ้องซื �อหน่วยลงทนุโดยโอน
เงินขา้บญัชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มและส่งทางไปรษณียต์ามที%อยู่ที%ระบไุวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ ภายในหนึ%งเดือนนบัตั�งแต่วนัถัด
จากวนัสิ �นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรกตามสดัส่วนของเงินค่าจองซื�อหน่วยลงทุน ในกรณีที%บริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื�อ
และผลประโยชน ์(ถา้มี) ใหแ้ก่ผูจ้องซื �อหน่วยลงทนุไดภ้ายในกาํหนดเวลาดงักล่าว บริษัทจัดการจะชาํระดอกเบี �ยในอตัราไม่ตํ%ากว่ารอ้ยละเจ็ด
ครึ%งต่อปีนบัแต่วนัที%ครบกาํหนดเวลานั�นจนถึงวนัที%บริษัทจดัการชาํระเงินจาํนวนดงักล่าวไดค้รบถว้น  
ทั�งนี � ในการคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทนุที%ขายไดแ้ลว้ดงักล่าว จะใชร้าคาตามมลูค่าที%ตราไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ 



หน้า 4 

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M78-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)               บริษทัหลกัทรัพยQจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

(2)  วิธ ีการร ับซ ื3อคืนหน่วยลงทุน 

เนื%องจากกองทุนนี �ไม่รบัซื �อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดาํเนินการรบัซื�อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ พรอ้มกับ
จาํนวนหน่วยลงทนุส่วนที%เหลือทั�งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุราย โดยมีกาํหนดวนัที%ทาํการรบัซื�อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมตัิ และ/หรือวนัที%ทาํการอื%นใด
ตามที%ระบใุนขอ้ (2.1) หรือขอ้ (2.2) แลว้แต่ละกรณี ดงันี � 

(2.1)  บริษัทจัดการจะดาํเนินการรบัซื �อคืนหน่วยลงทุนโดยทาํการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี �ต่างประเทศ 
6M78-หา้มขายผูล้งทนุรายย่อย (AI) ตามจาํนวนหน่วยลงทนุคงเหลือทั�งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนทกุรายไปยงักองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-
สะสมมูลค่า (KFCASH-A) (กองทนุปลายทาง) ทั�งนี � บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี%ยนแปลงกองทนุปลายทางในภายหลงัก็ได ้โดยขึ �นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ%งบริษัทจัดการจะดาํเนินการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุดงักล่าวในวนัทาํการก่อนวนัครบกาํหนดอายุโครงการ โดย
ถือว่าบริษัทจัดการไดร้บัความยินยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหด้าํเนินการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวแลว้ และในการรบัซื �อคืนหน่วยลงทุน
ดงักล่าว บริษัทจดัการจะใชร้าคารบัซื �อคืนหน่วยลงทุนโดยทาํการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนอตัโนมติัของสิ �นวนัทาํรายการ 

ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัหน่วยลงทุนของกองทนุปลายทาง ภายหลงัจากการทาํรายการรบัซื�อคืนหน่วยลงทุนโดยทาํการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุน
อตัโนมตัิในวนัทาํการถดัไป ดงันั�น ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถดาํเนินการขายคืน หรือสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุอื%นได ้โดยใหเ้ป็นไปตาม
เงื%อนไขที%ระบไุวใ้นหนงัสือชี �ชวนของกองทนุปลายทาง 

(2.2)  ในกรณีเกิดเหตกุารณท์ี%กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมลูค่า (KFCASH-A) ประสบปัญหาสภาพคล่องและบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้
เครื%องมือใดๆ หรือดาํเนินการใดๆ สาํหรบัการบริหารสภาพคล่องของกองทุนดงักล่าว หรือมีเหตกุารณอ์ื%นใดที%บริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่า
การดาํเนินการตามขอ้ (2.2) นี �เป็นประโยชนส์งูสดุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่ดาํเนินการตามขอ้ (2.1) ขา้งตน้ โดยบริษัท
จัดการจะดาํเนินการรบัซื �อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี �ต่างประเทศ 6M78-หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย (AI) ตาม
จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือทั�งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายในวันที%สิ �นสุดอายุโครงการ และชาํระเงินค่ารบัซื �อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการโอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือนาํส่งเช็คทางไปรษณีย ์หรือวิธีอื%นใดอันจะเป็นการ
อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ โดยถือว่า
บริษัทจัดการไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ และในการรบัซื �อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั บริษัทจัดการจะใชร้าคารบัซื�อคืนหน่วย
ลงทนุของสิ �นวนัทาํรายการ 

 กรณีใดที%บริษัทจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุของกองทนุนี �ใหแ้ก่ผูล้งทนุที%มิใช่รายย่อยหรือผูม้ีเงินลงทนุสงู เท่านั�น 

 กองทนุรวมนี �มีขอ้กาํหนดเกี%ยวกบัการเลื%อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รบัซื �อคืนหน่วยลงทนุตามคาํสั%งที%รบัไวแ้ลว้ และการ
หยดุรบัคาํสั%งซื �อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไวอ้ย่างไร 
- การเลื%อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รบัซื �อคืนหน่วยลงทนุตามคาํสั%งที%รบัไวแ้ลว้ ไดร้ะบอุยู่ในรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทนุรวมขอ้ 10. และ ขอ้ 11. ตามลาํดบั 
-  การหยดุรบัคาํสั%งซื �อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ เพื%อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที%มีความจาํเป็นเพื%อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื%อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรบัคาํสั%งซื �อ คาํสั%งขายคืนหรือคาํสั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมไดเ้ป็นการชั%วคราวตามระยะเวลาที%สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึ%งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั 

 วิธีการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 
(1)  วันและเวลาในการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

-  ผูล้งทุนสามารถสบัเปลี%ยนเขา้กองทุนไดเ้ฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสุดทา้ยของการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครั�งแรก และเป็นการสบัเปลี%ยนจากกองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมลูค่า กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลสั กองทนุเปิดกรุงศรีตรา
สารเพิ%มทรพัย ์และกองทนุเปิดกรุงศรีสมารท์ตราสารหนี� เท่านั�น 
-  กองทุนนี �ไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี%ยนออกจากกองทุน เว้นแต่เป็นการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื%อครบกําหนดอายุโครงการ ตาม
รายละเอียดที%ระบไุวใ้นรายละเอียดโครงการหวัขอ้เรื%อง “การรบัซื�อคืนหน่วยลงทนุ” 

(2) มูลค่าข ั3นต ํ$าในการสับเปลี$ยนเข ้ากองทุน 
-  ท่านสามารถสบัเปลี%ยนเขา้กองทนุโดยจะตอ้งเป็นจาํนวนเงินไม่ตํ%ากว่า “มลูค่าขั�นตํ%าของการสั%งซื �อหน่วยลงทนุ” ที%กาํหนดไว ้
-  กรณีที%กองทนุนี �เป็นกองทุนปลายทางและเป็นการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุนของผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นครั�งแรก หากภายหลงัจากการคาํนวณ
มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และราคารบัซื �อคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางแลว้ปรากฏว่า การสั%งสบัเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนมีมูลค่าตํ%ากว่า 510,000 บาท บริษัทจัดการจะยกเลิกคาํสั%งทาํรายการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวโดยถือว่าไดร้ับความยินยอมจากผูถื้อ
หน่วยลงทนุแลว้ 
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กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M78-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)               บริษทัหลกัทรัพยQจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

(3)  ช ่องทางการสับเปลี$ยนเข ้ากองทุน 
 การสบัเปลี%ยนผ่านบริษัทจดัการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุอื%น 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี%ยนเขา้กองทนุไดท้ี%บริษัทจัดการ  บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซื �อคืนหน่วยลงทุน
อื%น โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคาํสั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทั�งระบุจาํนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจาํนวนเงินที%
ตอ้งการสับเปลี%ยนออกจากกองทุนตน้ทาง เมื%อเจา้หนา้ที%ตรวจสอบคาํสั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนว่าถูกตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที%จะส่งมอบสาํเนาคาํสั%ง
สบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุที%ลงนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป 

 การสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื �อคืน
หน่วยลงทนุอื%น 
ผูถื้อหน่วยลงทนุที%ไดส้มคัรการใชบ้ริการซื�อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสแ์ละมีรหสัผ่านเรียบรอ้ยแลว้ สามารถสั%งสบัเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนไดต้ลอด 24 ชั%วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก และจะตอ้งทาํการสั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนใหเ้สร็จสิ �นภายในเวลา 
15.30 น. ของวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครั�งแรกดงักล่าว 
ผูส้ั%งสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสั%งสบัเปลี%ยนนั�นไดเ้สร็จสิ �นสมบูรณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั�งสิ �น ทั�งนี � บริษัทจัดการและ/หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื�อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที%จะพิจารณาใหเ้พิกถอนการสั%งสบัเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนไดเ้มื%อมีเหตจุาํเป็นและสมควร โดยขึ �นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุ 

(4)  ราคาขายและรับซ ื3อคืนกรณีสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี�เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดราคาขายและราคารบัซื �อคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุ  
- กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง การคาํนวณราคาสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทนุที%ใชเ้พื%อคาํนวณราคารบัซื�อคืนของวนัทาํ

การสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง หกัดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) และค่าใชจ้่ายอื%นๆ (ถา้มี)  
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง การคาํนวณราคาสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน จะใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนที%ใชเ้พื%อคาํนวณราคาขายของวนัทาํการ

ก่อนวนัที%กองทุนปลายทางจะไดร้บัเงินจากการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุนจากกองทนุตน้ทาง บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทุน (ถา้
มี) และค่าใชจ้่ายอื%นๆ (ถา้มี)  

อนึ%ง มลูค่าหน่วยลงทนุที%ใชค้าํนวณราคาขายและรบัซื �อคืนในการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุขา้งตน้ตอ้งเป็นมลูค่าที%ไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์
แลว้ 

 กองทนุรวมนี �กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จาํกดัการโอนไวอ้ย่างไร 
-  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนอื%นที%มิใช่ “ผูล้งทนุที%มิใช่รายย่อยหรือผูมี้เงินลงทนุสงู” เวน้แต่เป็นการโอนทาง
มรดก ซึ%งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 
-  ผูถื้อหน่วยลงทนุซึ%งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุจะตอ้งยื%นคาํขอโอนหน่วยลงทนุที%บริษัทจดัการและ/หรือผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื�อคืนหน่วยลงทนุ 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ (ถา้มี) 

 ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะทราบขอ้มลูเกี%ยวกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรบัซื�อคืนหน่วยลงทนุไดจ้ากช่องทางใด 
- ท่านสามารถติดตามขอ้มลูเกี%ยวกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

3.  สิทธ ิของผู้ถ ือหน่วยลงทุน  
 กองทนุรวมนี �มีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- กองทุนรวมนี �จะใชร้ะบบไรใ้บสาํคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดาํเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนบนัทึกชื%อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ  
- บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ%งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ%งเท่านั�น โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  

 ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี�อาจถกูจาํกดัสิทธิในเรื%องใด ภายใตเ้งื%อนไขอย่างไร   
-  กองทุนนี �มีขอ้จาํกดัในการใชสิ้ทธิออกเสียง ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทนุที%จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด
ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที%เกินดงักล่าว 

 ในกรณีที%กองทนุรวมลงทุนหรือมีไวซ้ึ%งหุน้ของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที%ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการ
ดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพิ%มเติม หรือไม่ อย่างไร 
- ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงไดโ้ดยวิธีที%บริษัทจดัการไดเ้ปิดเผยไวท้ี%สาํนกังานของบริษัท
จดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

  



หน้า 6 

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M78-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)               บริษทัหลกัทรัพยQจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 กองทุนรวมนี�มีช่องทางและวิธีการรอ้งเรียนของผูล้งทนุ และนโยบายการระงับขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการ
ดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 
- ผูล้งทนุสามารถรอ้งเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท ์0-2657-5757  สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์1207 หรือผูด้แูล
ผลประโยชน ์ - ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-3377 
- กองทุนรวมนี �มีนโยบายการระงับขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการดงักล่าว ในกรณีที%บริษัทจัดการปฎิบัติไม่
เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี� และ/หรือหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที%
เกี%ยวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาํขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนญุาโตตลุาการของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้

 การระบภุมิูลาํเนาในประเทศไทย เพื%อการวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทกุรายที%ไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย  
- ในกรณีที%ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอื%น บริษัทจัดการจะอา้งอิงที%อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลาํเนา เพื%อ
บริษัทจดัการจะไดน้าํทรพัยด์งักล่าวไปวางทรพัย ์ณ สาํนักงานวางทรพัย ์ 

4.  บุคคลท ี$เก ี$ยวข ้องกับการดาํเน ินการของกองทุนรวม 

 ข้อมูลเกี$ยวกับบร ิษัทจัดการ  

-  กรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื%อดงัต่อไปนี� 

(1) นายพงษ์อนนัต ์ธณติัไตร (2) นางสภุาพร ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศเ์จริญ (4) นายฐิติวฒุิ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรพัย ์ (6) นางสาวจิราพร โพธิ|ไพโรจน ์
(7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจ ูบดุดาราจ ู
(9) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ ์  

- จาํนวนกองทนุรวมทั�งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 142 กองทนุ 

- มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทนุรวม 409,189 ลา้นบาท  

 รายชื$อคณะกรรมการการลงท ุน (investment committee) 

 ชื$อ นามสกุล ตาํแหน่ง 

 (1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผูจ้ัดการ 
 (2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจา้หนา้ที%กลุ่มการลงทนุ  
 (3) นายวิพุธ  เอื �ออานนัท ์ ประธานเจา้หนา้ที%ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (4) นายฑลิต  โชคทิพยพ์ฒันา รองประธานเจา้หนา้ที%ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (5) นายจาตรุนัต ์สอนไว ประธานเจา้หนา้ที%ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ 
 (6) นางสาวพรทิพา  หนึ%งนํ�าใจ ประธานเจา้หนา้ที%ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี � 
 (7) นางสาวจิตอารีย ์ฤทธิพนัธ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิติัการซื �อขายหลกัทรพัย ์
 (8) นางสาวรุง่อรุณ สมเจริญ ประธานเจา้หนา้ที%ฝ่ายกาํกบัและดแูลการปฏิบตัิงาน 
 (9) ดร. ฐนิตพงศ ์ ชื%นภิบาล ประธานเจา้หนา้ที%ฝ่ายบริหารความเสี%ยงดา้นการลงทนุ 
 (10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี �  
 (11) นางสาวรมัภารจัน ์ยธุานหสั ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี �  
 (12) นายสาธิต บวัช ู ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทุน  
 (13) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทุน  
 (14) นายปีติ ประติพทัธิ|พงษ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทุน  
 (15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทุน 
 (16) นายชศูกัดิ| อวยพรชยัสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ  
 (17) นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (18) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (19) นายเกียรติศกัดิ|  ปรีชาอนสุรณ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (20) นายธนียะ  เภาสู่ นกัวิเคราะห ์
 (21) นางสาวคณุธิดา  ดนพิูพกัษ ์ นกัวิเคราะห ์
 (22) นายศภุศิษฎ ์ เทียนสกุใส  นกัวิเคราะห ์

 



หน้า 7 

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M78-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)               บริษทัหลกัทรัพยQจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 รายชื$อผู้จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณก์ารทาํงานท ี$เกี$ยวข ้องกับการบร ิหารจัดการกองทุนรวม รวมท ั3ง
หน้าท ี$ความร ับผิดชอบของผู้จ ัดการกองทุนดังกล่าว 

ช ื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน หน้าท ี$ความรับผิดชอบ 
นางสาวพรทิพา หนึ%งนํ�าใจ, CFA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรแ์ละ

การจดัการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. ทิสโก ้จาํกดั 
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จาํกัด (บลจ. 
ฟินนัซ่า จาํกดั) 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี� 
- ผูจ้ดัการกองทนุ 
- นกัวิเคราะห ์

นายธีรภาพ จิรศกัยกลุ, CFA, 
FRM 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ) จุฬากรณ์
มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร ์
จุฬากรณม์หาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บ. เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี� 
- Fund Management Specialist 
- Balance Sheet management 
Specialist 

นางสาวรมัภารจัน ์ยธุานหสั, 
CFA  
 
 
 
 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, 
University of Cambridge ประเทศ 
สหราชอาณาจกัร 
- ปริญญาตรี สาขา Industrial 
Engineering, National University 
of Singapore ประเทศสิงคโปร ์

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- Barclays  Capital (Singapore) 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี� 
- Credit Research Analyst 
 

นายจาตรุนัต ์สอนไว - ปริญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด University of LA VERNE, 
CA, USA 
- Bachelor of Science, Sirindhorn 
International Institute of  
Technology, Thammasat 
University, Thailand 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
 
- บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
- Exxon Mobil Limited, U.S.  

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี�และ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัดิ| อวยพรชยัสกลุ, 
CFA 
 

- ปริญญาโท การเงิน บญัชีและการ
จัดการ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ%ง) 
Bradford University 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. ทิสโก ้จาํกดั 
- บมจ. ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุและ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ ์

นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน,์ CFA 
 
 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(หลกัสูตร
นานาชาต,ิ โครงการแลกเปลี%ยน
นกัศกึษาที% Louvain School of 
Management, ประเทศเบลเยี%ยม)  
- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเสี%ยง
ดา้นการลงทนุ 
- ผูจ้ดัการผลิตภณัฑธ์ุรกิจตลาดเงิน 

นางสาววรดา ตนัตสินุทร - ปริญญาโท สาขาการเงิน, 
University of Bath, UK 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
(เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์
 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะหฝ่์ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะหเ์ศรษฐกิจและตลาด
เงิน 
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กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M78-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)               บริษทัหลกัทรัพยQจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ื3อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) 

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ื3อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์

1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัท หลกัทรพัยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) 0-2231-3777 
4 บริษัท หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 02-949-1000 
5 บริษัท หลกัทรพัยเ์มยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 02-638-5000 
7 บริษัท หลกัทรพัยเ์อเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย เอ็กซส์ปริง จาํกดั 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 0-2305-9000 
10 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จาํกดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรพัยด์บีีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 0-2217-8888 
13 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 0-2646-9650 
14 บริษัท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จาํกัด (มหาชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรพัยท์รีนีตี � จาํกดั 0-2343-9500 
16 บริษัท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2659-8000 
18 บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั%น พารท์เนอร ์จาํกดั  0-2660-6677 
19 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2635-1700 
20 บริษัทหลกัทรพัย ์พาย จาํกดั (มหาชน) 02-205-7000 
21 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน) 02-648-1111 
22 บริษัท หลกัทรพัยไ์อรา่ จาํกดั (มหาชน) 02-684-8888 
23 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั 0-2696-0000 
24 บริษัท แรบบิท ประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 02-648-3600 
25 บริษัท หลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 02-088 9999 
26 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จาํกดั (มหาชน) 02-659-3390 
27 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอเชีย เวลท ์จาํกดั 02-207-2100 
28 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซื �อขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั 02-861-4820 
29 บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 02-352-5100 
30 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื%อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จาํกัด 02-266-6697 
31 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซื �อขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากัด 02-0265100 
32 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซื �อขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ ์จาํกดั 02-107-1664 
33 บริษัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกดั 02-022-1400 
34 บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั%น พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 0-2117-7878   
35 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 02-274-9400 
36 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั   02-508-1567 
37 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซื �อขายหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต ์จาํกดั 02-061-9621 
38 บริษัทหลกัทรพัย ์สยามเวลธ ์จาํกดั   02-430-6543 
39 บริษัทหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จาํกดั 02-829-6291 
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 รายชื$อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

 รายชื$อผู้สอบบัญชี ที�อยู่ 
1 นาย เทอดทอง เทพมังกร บริษัท พีวี ออดิท จํากัด  

100/19 ชั%นที2 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

2 นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ 
3 นาย ประวิทย ์วิวรรณธนานุตร์ 
4 นาย อุดม ธนูรัตน์พงศ์ 
5 นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย 
6 นางสาว รฐาภัทร ลิ%มสกุล 

 รายชื$อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั โทรศพัท ์0-2657-5757 

 รายชื$อผู้ด ูแลผลประโยชน ์(Trustee/ Fund supervisor) 

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทร. 0-2724-3377 
ทั�งนี � นอกจากหนา้ที%ตามที%กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั�งฯ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที%ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

5.  ช ่องทางท ี$ผ ู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ ิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี3 

 ท่านสามารถทราบขอ้มลูเพิ%มเติมเกี%ยวกบักองทนุรวมนี�ไดท้ี%สาํนกังานของบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์อง
บริษัทจดัการ 
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ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี�ยง 

1. ความเสี$ยงจากการดาํเน ินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี%ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมของที%เกี%ยวขอ้ง ซึ%งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร  

แนวทางการบริหารความเสี%ยง 

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที%เกี%ยวขอ้ง เช่น การวิเคราะหปั์จจยัพื�นฐานของผูอ้อกตราสาร และ/หรือการจดัอนัดบัความน่าเชื%อถือของผูอ้อกตราสารเพื%อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชาํระหนี3ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี%ยงจากตราสารหนี �ที%กองทนุรวมไปลงทนุ อาจมีการผิดนดัชาํระหนี� โดยบริษัทผูอ้อกตราสารหนี�นั�น ๆ ไม่สามารถชาํระคืนเงินตน้หรือดอกเบี �ยใหก้องทนุเมื%อ
ถึงวนัที%ครบกาํหนด  

แนวทางการบริหารความเสี%ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนี �ที%ดี รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี�ภาครฐั ซึ%งมีความเสี%ยงจากการผิดนดัชาํระหนี�ทั�งเงินตน้และดอกเบี �ย
ในระดบัที%ยอมรบัได ้

3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

ไดแ้ก่ ความเสี%ยงที%เกิดจากการที%ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึ �นลง เนื%องจากความผนัผวนของปัจจยัต่าง ๆ ที%เกี%ยวขอ้ง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นตน้ 

แนวทางการบริหารความเสี%ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณากระจายการลงทนุในตราสารต่าง ๆ เพื%อกาํหนดสดัส่วนการลงทนุที%เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ โดยคดัเลือก
ตราสารที%ดี ตามปัจจยัพื�นฐานและศกัยภาพของผูอ้อกตราสาร โดยคาํนึงถึงสถานการณท์างเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ%งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ลงทนุในตราสารดงักลา่ว 

4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ในกรณีที%เกิดเหตกุารณข์าดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี%ยงที%ไม่สามารถขายตราสารที%กองทุนลงทนุไวไ้ดห้รือขายตราสารในราคาที%ไม่เหมาะสม ส่งผลให้
ผูล้งทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ไดร้าคาหรือตามระยะเวลาที%กาํหนดไว ้   

แนวทางการบริหารความเสี%ยง 

เนื%องจาก กองทนุมีนโยบายถือครองตราสารที%มีอายขุองตราสารใกลเ้คียงกบัอายโุครงการ  และไม่มีการซื �อขายเปลี%ยนมือของตราสาร  บริษัทจดัการจึงมิไดต้ระหนกั
ต่อความเสี%ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารดงักล่าว 

5. ความเสี$ยงจากอ ัตราแลกเปลี$ยนเงิน (Exchange Rate Risk): 

กรณีตราสารหนี�ที%กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบี �ยและเงินตน้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทาํใหก้องทุนมีความเสี%ยงจากอตัราแลกเปลี%ยนเมื%อมีการแปลงค่าเงิน
สกลุต่างประเทศใหเ้ป็นสกลุเงินบาท ซึ%งจะทาํใหผ้ลตอบแทนที%ไดร้บัไม่เป็นไปตามที%คาดได ้ 

แนวทางการบริหารความเสี%ยง 

เนื%องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี%ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของ NAV เพื%อเป็นการป้องกันความเสี%ยงดา้นอัตราแลกเปลี%ยน 
กองทุนมีนโยบายที%จะป้องกนัความเสี%ยงอนัอาจเกิดขึ �นทั�งหมด โดยใชส้ญัญาสวอปอตัราแลกเปลี%ยน (Currency Swap) และ/หรือสญัญาฟอรเ์วิรด์อตัราแลกเปลี%ยน 
(Currency Forward) เพื%อรบัค่าเงินบาทในอตัราคงที%สาํหรบัตราสารที%มีการจ่ายเงินตน้และดอกเบี �ย และ/หรือผลตอบแทนอื%น เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุน
จะทาํการป้องกนัความเสี%ยงที%อาจเกิดขึ �นจากอตัราแลกเปลี%ยน เพื%อไม่ใหเ้กิดความผนัผวนของผลตอบแทนที%เป็นเงินบาท 

6. ความเสี$ยงจากการเข ้าทาํสัญญาซื3อขายล่วงหน้า (Leverage Risk): 

การที%กองทนุมีการป้องกนัความเสี%ยงดา้นอตัราแลกเปลี%ยนเงินทั�งหมด กองทุนอาจพลาดโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนเพิ%มขึ �นจากการลงทุนที%กองทนุไปลงทุนใน
สญัญาซื �อขายล่วงหนา้เพื%อป้องกนัความเสี%ยงจากอตัราแลกเปลี%ยนเงิน อนัเนื%องจากการเปลี%ยนแปลงของอตัราแลกเปลี%ยนเงินไม่เป็นไปตามที%คาดการณไ์ว ้

แนวทางการบริหารความเสี%ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกการทาํธุรกรรมป้องกนัความเสี%ยงดงักล่าวใหเ้หมาะสม เพื%อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสดุแก่กองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซ ื3อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk): 

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื �อขายล่วงหนา้ โดยที%บริษัทจัดการเขา้เป็นคู่สญัญาที%กระทาํนอกศูนยส์ญัญาซื �อขายล่วงหนา้ (OTC) อาจมีความเสี%ยงที%คู่สัญญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบติัตามสญัญาดงักล่าวได ้

แนวทางการบริหารความเสี%ยง 

บริษัทจดัการจะเลือกคู่สญัญากบัสถาบนัการเงินที%ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื%อถืออยู่ในอนัดบัที%สามารถลงทนุได ้(Investment Grade) หรือในกรณีต่างประเทศ 
บริษัทจัดการจะเลือกสถาบนัการเงินต่างประเทศที%มีอนัดบัความน่าเชื%อถือในระยะยาวอยู่ในอนัดบัที%สามารถลงทุนได ้หรือสถาบนัการเงินหรือผูไ้ดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสญัญาซื �อขายล่วงหนา้จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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8. ความเสี$ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk): 

เป็นความเสี%ยงที%เกิดจากการเปลี%ยนแปลงภายในประเทศที%กองทุนเขา้ไปลงทุน เช่น การเปลี%ยนแปลงผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัท การเปลี%ยนแปลงของนโยบาย
เศรษฐกิจ การเปลี%ยนแปลงทางการเมือง หรือสาเหตอุื%นๆ อนัอาจทาํใหไ้ม่สามารถชาํระหนี �ไดต้รงตามระยะเวลาที%กาํหนด 

แนวทางการบริหารความเสี%ยง 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี�ที%เสนอขายในต่างประเทศ และมีอายุประมาณ 6 เดือน ก่อนทาํการลงทุนบริษัทจัดการจะวิเคราะหปั์จจัยต่างๆ ที%อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหนี�ของประเทศที%เขา้ลงทนุอย่างถี%ถว้นรอบคอบ 

9. ความเสี$ยงจากข ้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk): 

กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบหากมีการเปลี%ยนแปลงทางการเมือง ขอ้กาํหนด กฏเกณฑห์รือนโยบายต่างๆ ของรฐับาลในการบริหารประเทศ ซึ%งรวมถึงชอ้จาํกัดของ
การเคลื%อนยา้ยเงินตราต่างประเทศเขา้-ออกโดยเสรี ส่งผลใหก้องทนุอาจไม่สามารถนาํเงินลงทนุกลบัประเทศได ้

แนวทางการบริหารความเสี%ยง 

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณก์ารเปลี%ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื�นฐานต่างๆ ของประเทศที%กองทุน
ลงทนุอย่างใกลช้ิด เพื%อประเมินความเสี%ยงจากการลงทนุในประเทศนั�นๆ ซึ%งอาจช่วยลดความเสี%ยงในส่วนนี�ได ้
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สรุปอ ัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

อ ัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามผู้ออกทร ัพยส์ินหร ือคู่ส ัญญา (single entity limit) 

ประเภททรัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ   

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึ �นไป ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade แต่ตํ%ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

2.3  กรณีมี credit rating อยู่ในระดบัตํ%ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ไม่เกิน 15% 

3 หน่วย CIS ตามที%ระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนที% 2 ขอ้ 1.1 หรือขอ้ 2.1 ของประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทนุ 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 20% 

5 ตราสารที%มีลกัษณะครบถว้นดงันี � 
5.1  เป็นตราสารหนี� ตราสารกึ%งหนี�กึ%งทนุ หรือศกุกู ที%ผูอ้อกจดัตั�งขึ �นตามกฎหมายไทย หรือ

สาขาของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศที%ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารที%มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ%งดงันี � 
5.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั%วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีที%เป็นตราสารที%มีกาํหนดวนัชาํระหนี �นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนั นบัแต่

วนัที%ลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี � 
5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4  ธนาคารเพื%อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื%อที%อยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื%อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9  บริษัทหลกัทรพัย ์

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  ในกรณีที%เป็นตราสารที%มีกาํหนดวนัชาํระหนี�มากกว่า 397 วนั นบัแต่วนัที%ลงทนุ ตอ้งขึ �น

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี � แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า  
(1) 20% หรือ 
(2) นํ�าหนกัของตราสารที%ลงทนุใน benchmark + 5% 

6 ทรพัยส์ินดงันี � 
6.1 ตราสารที%มีลกัษณะครบถว้นดงันี �  

6.1.1  เป็นตราสารหนี � ตราสารกึ%งหนี�กึ%งทนุ หรือศกุกู ที%ผูอ้อกจดัตั�งขึ �นตามกฎหมายไทย 
และเสนอขายตราสารนั�นในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั�งขึ �นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศที%ไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 เป็นตราสารที%มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ%งดงันี � 
6.1.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื �อขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ 
6.1.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั%วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.2.3  ในกรณีที%เป็นตราสารที%มีกาํหนดวนัชาํระหนี�นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนั 

นบัแต่วนัที%ลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผูมี้ภาระ
ผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งบคุคลดงันี � 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี � แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 15% หรือ 
(2) นํ�าหนกัของทรพัยสิ์นที%ลงทนุใน benchmark + 5% 



หน้า 13 

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M78-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)               บริษทัหลกัทรัพยQจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

6.1.2.3.1  บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.2.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที%ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.2.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศที%มีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคล

ตามขอ้ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2 
6.1.3 ในกรณีที%เป็นตราสารที%มีกาํหนดวนัชาํระหนี�มากกว่า 397 วนั นบัแต่วนัที%ลงทนุ 

ตอ้งขึ �นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market  
6.2  reverse repo  
6.3 OTC derivatives 
6.4  หน่วย CIS ตามที%ระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนที% 2 ขอ้ 1.2 หรือขอ้ 2.2 ของประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที%จดทะเบียนซื �อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื%อการจด
ทะเบียนซื �อขายในกระดานซื�อขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทั%วไปของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (SET) หรือของตลาดซื �อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดงักล่าวที%อยู่ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทุี%อาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออก
จากการซื �อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) หรือในตลาดซื �อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

7 ทรพัยส์ินอื%นนอกเหนือจากที%ระบใุนขอ้ 1 – ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในทรพัยสิ์นดงันี � ไม่มีขอ้กาํหนดเกี%ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื%อการดาํเนินงานของกองทนุรวม  
2. derivatives on organized exchange 

อ ัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททรัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบริษัทที%อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ%งดงันี � แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ�าหนกัของทรพัยสิ์นที%ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุทรพัยส์ินดงันี � ไม่มีขอ้กาํหนดเกี%ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื%อการดาํเนินงานของกองทนุรวม  
2. derivatives on organized exchange 

อ ัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามประเภททรัพยส์ิน (product limit) 

ประเภททร ัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัSวแลกเงินหรือตัSวสญัญาใชเ้งิน ที%นิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั%งจ่าย หรือ
คู่สญัญา ดงันี � 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที%มีกฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ �น 
1.2  ธนาคารพาณิชย ์
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื%อที%อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นที%กองทนุรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธิ|มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี%ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็น
กองทนุรวมที%มีอายโุครงการนอ้ยกว่า 1 ปี ใหเ้ฉลี%ย
ตามรอบอายกุองทนุ  

-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทนุรวมที%อายกุองทนุคงเหลือ
นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน ทั�งนี � เฉพาะกองทนุรวมที%
มีอายโุครงการมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี  

2 reverse repo ไม่เกิน 25% 

3 securities lending ไม่เกิน 25% 

4 total SIP ซึ%งไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ของส่วนที% 1: อตัราส่วนการลงทนุที%คาํนวณตามผูอ้อก
ทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

5 derivatives ดงันี �  

5.1 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที%มีวตัถปุระสงคเ์พื%อการลดความเสี%ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี%ยงที%มีอยู่ 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื%อการดาํเนินงานของกองทนุรวม ไม่มีขอ้กาํหนดเกี%ยวกบั product limit 
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อ ัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท ี$ลงทุน (concentration limit) 

ประเภททร ัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนี � ตราสารกึ%งหนี�กึ%งทนุ ตราสาร Basel III และศุกกู ของผูอ้อก
รายใดรายหนึ%ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี �ภาครฐัไทยหรือตราสารหนี�
ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี �สินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้อก
ตราสารรายนั�น ตามที%เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ 
ทั�งนี � ในกรณีที%ผูอ้อกตราสารมีหนี�สินทางการเงินที%ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถัดไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บริษัทจดัการอาจนาํ
มลูค่าหนี�สินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี�สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนี �สินทางการเงินนั�นจะตอ้งเป็นขอ้มลูที%มีการ
เผยแพรเ่ป็นการทั%วไป และในกรณีที%ผูอ้อกตราสารไม่มีหนี �สินทางการเงินตามที%
เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ รวมถึงกรณียงัไม่ครบ
กาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครั�งแรกของผูอ้อกตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 
1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี �ของผูอ้อกรายนั�นเป็น
รายครั�ง เวน้แต่ในกรณีที%ผูอ้อกตราสารไดมี้การยื%นแบบแสดงรายการขอ้มลูการ
เสนอขายหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ  

1.2 ในกรณีที%กองทุนลงทนุในตราสารตามขอ้นี �โดยเป็นตราสารที%ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดบัตํ%ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 
บริษัทจดัการจะลงทนุเพื%อกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการราย
เดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าว
เป็นรายครั�ง เวน้แต่กรณีที%ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื%นแบบแสดงรายการขอ้มลูการ
เสนอขายหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที%ออกโดยบคุคลดงันี �  
1. ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่า
ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื%อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื%อที%อยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื%อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9. บริษัทหลกัทรพัย ์ 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที%ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที%มีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.)  

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ%ง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทั�งหมดของกองทนุรวม หรือกองทนุ CIS 
ต่างประเทศ ที%ออกหน่วยนั�น  
-  อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที%มีลกัษณะครบถว้น
ดงันี � โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั�งขึ �นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง  

ทั�งนี � การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/
หรือที%แกไ้ขเพิ%มเติม 
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ตารางแสดงค่าใช้จ ่ายท ี$เร ียกเก็บจากผู้ซ ื 3อหร ือผู้ถ ือหน่วยลงทุนหร ือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ ่ายท ี$เร ียกเก็บจากกองท ุนรวม (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั�งหมด หกัดว้ย มลูคา่หนี �สินทั�งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที%คาํนวณ) 

รายการท ี$เร ียกเก็บ อ ัตราตามโครงการ 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายรวมทั3งหมดที$ประมาณการได้  ไม่เกิน 1.9474 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.6050 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.0749 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 

 ค่าธรรมเนียมที%ปรกึษาการลงทนุ ไม่มี 

 ค่าใชจ่้ายในการจดัใหม้ีผูป้ระกนั ไม่มี 

 ค่าใชจ่้ายในการเก็บรกัษาหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ ตามที%จ่ายจริง และไม่เกิน 0.1070 

 ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ ์
 

- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครั�งแรก รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจดัการ 

- หลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั�งแรก ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายรวมท ี$ประมาณการไม่ได้   

 ค่าใชจ่้ายที%เกิดขึ �นเพื%อการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือค่าใชจ้่ายต่างๆ อื%นใดที%เกิดขึ �นจาก
การทาํรายการซื�อขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นตน้ 

ตามที%จ่ายจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ ่ายทั3งหมด ไม่เกิน 1.9474 

ค่าใช้จ ่ายในการซ ื3อขายหลักทร ัพย ์ ตามที%จ่ายจริง 

ค่าใช ้จ่ายท ี$เร ียกเก็บจากผู้สั$งซ ื3อหร ือผู้ถ ือหน่วยลงทุน  (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 

รายการท ี$เร ียกเก็บ อ ัตราตามโครงการ 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี%ยนหน่วยลงทนุออก ไม่มี 

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือ 
เศษของ 1,000 หน่วยคิดเป็น 1,000 หน่วย 

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที%เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั%งซื �อหรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที%รวมภาษีมลูคา่เพิ%มหรือภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษีอื%นใดแลว้ 

 

คาํเตือนเกี$ยวกับการลงท ุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณารา่งหนงัสือชี�ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี�มิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนกังานไดร้บัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชี�ชวน 
ของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที%เสนอขายนั�น 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั อาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื%นเพื%อบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั เช่นเดียวกนักบัที%
บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกดั ลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิอื%นเพื%อกองทนุรวม ซึ%งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวม ทั�งนี �     
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามขอ้มลูอื%นเพิ%มเติมไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

ข ้อมูล ณ วันท ี$ 26 พฤษภาคม 2565 
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ข้อมูลอ ื$นๆ   

1. การร ับผลประโยชนต์อบแทนเน ื$องจากการท ี$กองท ุนใช้บร ิการบุคคลอื$น (soft commission)  

บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนในรูปทรพัยส์ินที%มีมลูค่าเพื%อกองทุนจากบคุคลที%เป็นผูใ้หบ้ริการอนัเนื%องมาจากการใชบ้ริการของบคุคลดงักล่าวในการ
จดัการกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที%เกี%ยวกบัการกระทาํที%อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนใ์นการจดัการกองทนุและหลกัเกณฑใ์นการป้องกนั ดงัต่อไปนี�  

(1) ผลประโยชนต์อบแทนที%รบัไวน้ั�นตอ้งเป็นทรพัยส์ินที%มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเกี%ยวกบับทบาทโดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ  

(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที%แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใชบ้ริการของบคุคลนั�นบ่อยครั�งเกินความจาํเป็นเพื%อใหก้องทุนไดร้บัประโยชนจ์ากบคุคลดงักล่าว (churning)  

ในการจดัสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ%งใหแ้ก่กองทนุ บริษัทจะกระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยที์%อาจมีไวไ้ดข้องกองทนุนั�น
ดว้ย  

ทั�งนี � กรณีที%บริษัทจดัการมีการรบัผลประโยชนต์อบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกี%ยวกบัการรบัผลประโยชนด์งักล่าวไวใ้นรายงานรอบปีบญัชีหรือ
รอบระยะเวลาหกเดือนดว้ย  

2.  ข ้อกาํหนดเกี$ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที%เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ%งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัที% 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินที%ไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) 
รายงานขอ้มลูเกี%ยวกบับญัชีของบคุคลที%อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้ับประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ%งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผูซ้ึ%งมีถิ%นที%อยู่
ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ้ึ%งมีถิ%นที%อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ%งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นั�น นอกจากนี �ยงัปรากฏดว้ยว่าในปัจจบุนัมีรฐับาลในหลายประเทศกาํลงั
ดาํเนินการออกกฎหมายที%มีขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที%คลา้ยคลึงกบั FATCA (ซึ%งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศที%เกี%ยวขอ้ง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ%งถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมี
หนา้ที%ตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและบคุคลที%มีลกัษณะตามหลกัเกณฑที์% FATCA กาํหนด หนา้ที%ในการตรวจสอบขอ้มลู
ลกูคา้เพื%อหาความสมัพนัธข์องลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ที%ในการกาํหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจัดทาํเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง 
FATCA เป็นตน้  

ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพื%อปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign 
Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนั�นจะไดร้บัผลกระทบที%สาํคญัในสองกรณี คือ  

(1) ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที%กองทนุรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยส์ินทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทนุ
ทางตรง) ซึ%งจะเริ%มตน้ตั�งแต่วนัที% 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุทางออ้มในทรพัยส์ินทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ%งอาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอื%นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ%งจะเริ%มตน้ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดใหส้ถาบนัการเงิน
ของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ที%เขา้รว่มผกูพนัตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึ%งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 
ผูส้นบัสนุนการขายและรบัซื�อคืนหนว่ยลงทนุ) มีหนา้ที%ดาํเนินการหกัเงิน ณ ที%จ่ายดงักล่าวก่อนชาํระใหก้บักองทนุรวมที%เป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทั�งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั�งผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุ ที%
เขา้รว่มผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทาํธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธท์างธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ%งอาจ
ทาํใหก้องทนุรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทนุต่อไปได ้และ/หรือดาํเนินการลงทนุไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไม่สามารถทาํรายการ
ผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรบัซื �อคืนหน่วยลงทนุไดอ้ีกต่อไป  

เพื%อมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั�งเพื%อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุ
รวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเขา้ผกูพนัตนเพื%อปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวขอ้ง และเพื%อใหบ้ริษัทจดัการและกองทนุรวม
สามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ%งรวมทั�งผูท้ี%เกี%ยวขอ้งกบั
การปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซื�อคืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการดงันี �  

 
 



หน้า 17 

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 6M78-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)               บริษทัหลกัทรัพยQจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

(1) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุที%เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามที%กฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยินยอมบริษัท
จดัการและกองทุนและตวัแทนในการนาํส่งขอ้มลู (เช่น ชื%อ ที%อยู่ เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของสหรฐัอเมริกา จาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จาํนวนเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที%ไดร้บั เป็นตน้) ที%มีอยู่ในบญัชีทั�งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุนั�นกบับริษัทจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทั�งในและตา่งประเทศ ตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวขอ้ง  

(2) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุนาํส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคาํยินยอม เพิ%มเติม เพื%อยืนยนัหรือพิสจูนท์ราบความเกี%ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนงัสือ
แสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการใหข้อ้มูลตามหวัขอ้ที%กาํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุง
ขอ้มูลเมื%อขอ้มลูที%เคยใหไ้วมี้การเปลี%ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนาํส่งหลกัฐานเพื%อยืนยนัการเขา้รว่มใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวขอ้ง (ในกรณีที%เป็น
ลกูคา้สถาบนัการเงิน) ทั�งนี � เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3) ดาํเนินการอื%นใดเพื%อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวขอ้ง  

เพื%อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที%จะเกิดต่อกองทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทั�งเพื%อใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ%มขึ �นหาก
มีการดาํเนินการที%สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที%ผูถื้อหน่วยลงทนุปฏิเสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายใน
ระยะเวลาที%บริษัทจดัการกาํหนด บริษทัจดัการขอสงวนสทิธิในการดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ%งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนี�ตามความจาํเป็นและความเหมาะสม 
โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าวรบัทราบการดาํเนินการตามที%บริษัทจดัการแจง้นี �แลว้ และ/หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงที%ไดร้ะบไุวใ้นคาํขอเปิดบญัชี  

(1) ไม่รบัคาํสั%งซื �อ/ สบัเปลี%ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว  

(2) ระงบัหรือหยดุใหบ้ริการ และดาํเนนิการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุดงักล่าว  

(3) ดาํเนินการหกัเงิน ณ ที%จ่ายจากรายไดเ้งินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที%ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุรายนั�นได ้เพื%อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์
และขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวขอ้ง ทั�งนี � ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  

(4) ดาํเนินการอื%นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ%มขึ �น หากมีการดาํเนินการที%สอดคลอ้งกบั
กฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวขอ้งขา้งตน้  

การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทาํเพื%อหลีกเลี%ยงมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทนุมี
การดาํเนินการที%ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวขอ้งอนัจะทาํใหก้องทนุอาจตอ้งถกูหกั ณ ที%จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที%
กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ%งในทางปฏิบติับรษิทัจดัการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุที%เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามที%
กฎหมายต่างประเทศที%เกี%ยวขอ้งกาํหนด) เท่านั�น  

ทั�งนี � ในกรณีที%กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ%มเติมขอ้กาํหนดเพื%อรองรบัการดาํเนินการตามที%บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งตน้ บริษัทจดัการ (รวมถึงผูที้%เกี%ยวขอ้ง) 
จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาํส่งขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอื%นใดที%ราชการกาํหนด โดยไม่
จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 

ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงศรีตรำสำรหนีต้่ำงประเทศ 6M78-หำ้มขำยผูล้งทนุรำยย่อย (AI)  
 
1.2. ชื่อโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  Krungsri Foreign Fixed Income 6M78 Fund-Not for Retail Investors (AI)  
 
1.3. ช่ือย่อ :  KFFAI6M78  
 
1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยครัง้เดียว  
 
1.6. กำรก ำหนดอำยโุครงกำร :  ก ำหนด  
 
1.7. อำยโุครงกำร : 0  ปี 6  เดือน 0  วนั  
 
1.8. อำยโุครงกำรถึงวนัที่ (กรณีก ำหนดอำยเุป็นช่วงเวลำ) :  
 
1.9. เงื่อนไข (อำยโุครงกำร) :    

1. อำยโุครงกำรประมำณ 6 เดือน ซึ่งอำจจะมำกกว่ำหรือนอ้ยกว่ำ 6 เดือน เป็นระยะเวลำไม่เกิน 30 วนั โดยนบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็น
กองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโดยวิธีใดๆ เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบวนัทีส่ิน้สดุอำยโุครงกำรภำยใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัจดทะเบียนฯ 
ดงักล่ำว และในกรณีที่เป็นวนัหยดุใหเ้ลื่อนเป็นวนัท ำกำรถดัไป  
 
2. ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดทีมี่ผลกระทบต่อกำรลงทนุของกองทนุที่น  ำเงินลงทนุไปลงทนุในต่ำงประเทศ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของ
กฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุในประเทศที่กองทนุไปลงทนุ และ/หรือมำตรกำรเกี่ยวกบักำรส ำรองเงินทนุในประเทศ ซึ่งอำจมีผลกระทบท ำ
ใหก้องทนุไม่สำมำรถแปลงคำ่เงินลงทนุกลบัมำเป็นสกลุเงินบำทไดใ้นวนัที่กองทนุครบอำยโุครงกำร จึงท ำใหก้องทุนอำจมีอำยโุครงกำรมำกกว่ำ 6 
เดือน ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำน ำเงินลงทนุรวมทัง้ผลประโยชนท์ี่ไดร้บัจำกเงินลงทนุของกองทนุดงักล่ำวไปลงทนุต่อในทรพัยส์นิ
ต่ำงๆ หรือในรูปแบบอ่ืนใดที่ไม่ขดักบัประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบัผูล้งทนุของกองทนุดงักล่ำว โดยบริษัท
จดักำรจะท ำหนงัสือแจง้ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุทรำบ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัจดักำรจะน ำเงินลงทนุพรอ้มทัง้ผลประโยชนท์ัง้หมดกลบัคืนให้กบัผูถ้ือหน่วย
ลงทนุโดยเรว็ที่สดุในโอกำสแรกที่บรษิทัจดักำรสำมำรถกระท ำได ้ 
 
3. กองทนุนีจ้ดัอยู่ในกลุ่มกองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด”์ ซึ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุไดร้บัสิทธิประโยชนใ์นกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยในกลุ่มกองทนุดงักล่ำว
ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
4. ในกรณีที่กองทนุระดมทนุในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไดจ้ ำนวนนอ้ยกว่ำ 50 ลำ้นบำท บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำร
จดัตัง้กองทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุ บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์
ใดๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำก
วนัสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก และหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่วได้อนัเนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่รอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช  ำระเงินค่ำ
ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น  
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5. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและยตุกิำรขำยหน่วยลงทนุ โดยบริษัท
จดักำรจะรำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่วภำยใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ยตุิกำรขำย
หน่วยลงทนุนัน้ และใหก้ำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัที่แจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะคืนเงินคำ่ซือ้
หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ
ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่กำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยในก ำหนดเวลำ
ดงักล่ำวไดอ้นัเนื่องจำกควำมผดิของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแตว่นัที่ครบก ำหนดเวลำ
นัน้จนถึงวนัที่ช  ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น  
 
6. ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกแลว้ ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรทีส่ำมำรถลงทนุไดอ้ย่ำงเหมำะสมเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุโดยบริษัทจดักำรจะรำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 7 
วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่
เกิดขึน้จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนั
สดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวไดอ้นัเนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่รอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช  ำระเงินค่ำ
ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น  
 
7. บริษัทจดักำรอำจขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกออกไป โดยอยู่ในกรอบระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรจดทะเบียนกอง
ทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท ำกำรสดุทำ้ยของรอบกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวแ้ต่
แรก และจะประกำศกำรขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกใหผู้ล้งทนุทรำบทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรโดยพลนั ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั 
 
1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทนุรวมที่เสนอขำยเฉพำะผูมี้เงินลงทนุสงู  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  
 
2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  
 
2.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร : 7,000,000,000.00 บำท  
 
2.1.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำรเร่ิมตน้ : 7,000,000,000.00 บำท  
 
2.2. เงื่อนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร) :  
 
(1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษิัทจดักำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 
ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำร ทัง้นี ้หำกบริษัทจดักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุเกนิจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร (ใช ้green shoe option) แต่ไม่เต็มจ ำนวนที่
เพ่ิมอีกรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำร บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุและด ำเนินกำรจดทะเบียนกอง
ทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมก่อนครบก ำหนดสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้  
 
(2) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยื่นขอวงเงินลงทนุในต่ำงประเทศเพ่ิมเติมต่อหน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกำรจดัสรรวงเงินลงทนุในต่ำงประเทศใหแ้ก่
บริษัทจดักำรได ้ตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจในกำรจดัสรรวงเงินดงักล่ำวก ำหนด  
 
2.3. มลูค่ำที่ตรำไวต้่อหน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหน่วยลงทนุ : 700,000,000.0000 หน่วย  
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2.5. รำคำของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท  
 
2.6. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก : 510,000.00 บำท  
 
2.7. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 2,000.00 บำท  
 
2.8. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน : ไม่ก ำหนด 
 
2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : ไม่ก ำหนด 
 
2.10. มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : ไม่ก ำหนด 
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : ไม่ก ำหนด 
 
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีมลูคำ่ต ่ำกว่ำที่ก ำหนดตำมขอ้ 2.6 และขอ้ 2.7 
ขำ้งตน้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้ใหอ้ยู่ภำยใตห้ลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุน:  
 
3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงกำร :  

เพ่ือส่งเสริมกำรลงทนุในตลำดเงิน และใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสม ทัง้นี ้จะระดมเงินทนุจำกผูมี้เงินลงทนุสงูไปลงทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุที่ก ำหนดไว้
ในโครงกำรจดักำร  
 
3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ตรำสำรหนี ้ 
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  
 
3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในต่ำงประเทศ : กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ  
วงเงินกำรลงทนุในต่ำงประเทศบำงสว่น ไม่เกิน  ลำ้นเหรียญ  
และมีนโยบำยลดหรือป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดที่มีอยู่ 
 
3.5. นโยบำยกำรกูย้ืม (ถำ้มี) :   

บริษัทจดักำรอำจกูย้ืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนในนำมกองทนุรวมได ้ตำมหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยป์ระกำศก ำหนด ทัง้นี ้จะท ำเพื่อกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทนุรวมเท่ำนัน้  
3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงคข์องกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ : กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)  
 
3.7. กำรลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  มีกลยทุธก์ำรลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold)  
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3.9. ดชันีชีว้ดั/อำ้งอิง (Benchmark) :   

ไม่มี  

หมำยเหต:ุ  เนื่องจำกกองทนุมีกำรบริหำรจดักำรแบบ buy & hold เพ่ือใหไ้ดผ้ลตอบแทนที่คำดหวงัตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จึงไม่จ ำเป็นตอ้ง
เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุกับตวัชีว้ดั 
 
3.10. ลกัษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  
 
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

กองทนุ buy & hold 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม : 
 
1. กองทนุมีนโยบำยกำรลงทนุในตรำสำรหนี ้และเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก และ/หรือศกุกู รวมกนัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ซึ่งจะเนน้ลงทนุในตรำสำรที่ออก รบัรอง รบัอำวลั หรือค ำ้ประกนักำรจ่ำยเงิน โดยภำครฐับำล รฐัวิสำหกิจ สถำบันกำรเงิน 
และ/หรือภำคเอกชน ที่มีอนัดบัควำมนำ่เช่ือถือของตรำสำรหรือของผูอ้อกตรำสำรอยู่ในอนัดบัทีส่ำมำรถลงทนุได ้(Investment Grade)  
 
2. กองทนุจะลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน ซึ่งอำจมีบำงขณะที่กองทนุไม่
สำมำรถลงทนุใหเ้ป็นไปตำมสดัสว่นกำรลงทนุดงักล่ำวได ้เช่น ในช่วงระหว่ำงรอกำรลงทนุ ซึ่งมีระยะเวลำประมำณ 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัจด
ทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลำก่อนวนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิหรือในช่วงระยะเวลำก่อนวนัเลิกกองทุน ซึ่งมี
ระยะเวลำประมำณ 30 วนั  
 
3. เงินลงทนุส่วนที่เหลือจำกกำรลงทนุในต่ำงประเทศ กองทนุอำจลงทนุในตรำสำรหนีใ้นประเทศไดแ้ก่ ตรำสำรภำครฐัไทย เช่น ตั๋วเงินคลงั พนัธบตัร
รฐับำล หรือพนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย พนัธบตัร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใชเ้งิน หุน้กู ้หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้กู ้ที่กระทรวงกำรคลงั
หรือกองทนุเพ่ือกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินเป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั หรือผูค้  ำ้ประกนั และ/หรือเงินฝำก ตรำสำรทำง
กำรเงิน หรือตรำสำรหนีอ่ื้นใดที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย ์หรือบริษัทเงินทนุรำยใดเป็นผูอ้อก ผู้สั่งจ่ำย ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั 
ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ำ้ประกนั และ/หรือ ตรำสำรหนีท้ี่บรษิัทเอกชนทั่วไป เป็นผูอ้อก ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ำ้ประกัน เป็นตน้  
 
4. กองทนุอำจลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกวำ่ที่สำมำรถลงทุนได ้(Non–Investment grade) หรือที่ไม่ไดร้บักำรจดั
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Bond) ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้แฝง (Structured note)  
 
5. กองทนุมีนโยบำยป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนเงินเต็มจ ำนวน (Fully Hedge) และอำจป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้  
 
6. กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตำมทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้
ลงทนุได ้ 
 
7. ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุตำมขอ้ 1 บริษัทจดักำรจะไม่นบัช่วงระยะเวลำดงันีร้วมดว้ย โดยจะ
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั  
(7.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วนันบัแต่วนัทีจ่ดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  
(7.2) ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนครบอำยโุครงกำรหรือก่อนเลิกกองทนุรวม  
(7.3) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุเนื่องจำกไดร้บัค ำสั่งขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือเพ่ือรอกำรลงทนุ ทัง้นี ้
ตอ้งไม่เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร  
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3.12. รำยละเอียดกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  

ลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ และไม่เกินวงเงินลงทนุในต่ำงประเทศที่ไดร้บั
อนมุตัิจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจของทำงกำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจนบัมลูค่ำของสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ที่มีตวัแปรเป็นอตัรำแลกเปลี่ยนเงินโดยมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลดควำมเสี่ยง รวมในอตัรำส่วนของกำรลงทนุในต่ำงประเทศดว้ยได ้ 
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในต่ำงประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.14. อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวม :  
 
อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : 
เป็นไปตำมประกำศ และกรณีที่กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมขอ้นีจ้ะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมที่ประกำศก ำหนด  
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) :  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
- Internet 
- บริษัทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
 
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

ไม่มี 
 
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  
 
สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
6.3. กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดักำร 
 
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ไม่มี 
 
7.3. วิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- แบบอตัโนมตั ิ
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิตำมอตัรำที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน และใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 7.6.2 “เง่ือนไขกำรรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ” ทัง้นี ้เม่ือบริษัทจดักำรทรำบคำดกำรณ์พอรต์กำรลงทนุ รวมถึงอตัรำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิและ/หรือขอ้มลู
เกี่ยวกบักำรประมำณกำรผลตอบแทนของกองทนุ หรือขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งอ่ืนใด บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วไวใ้นหนงัสือชีช้วนก่อนเริ่มท ำกำร
เสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกต่อไป  
 
ตัวอย่างการค านวณ  
 
จ ำนวนเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรด ำเนินกำรใหท้ัง้หมด  
= รอ้ยละ X.XX โดยเฉลี่ยต่อปีของ [มูลค่ำหนว่ยลงทนุ ณ วนัทีผู่ถ้ือหน่วยเริม่ลงทนุคิดตำมรำคำที่ตรำไว ้(10 บำทต่อหน่วยลงทนุ)]  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิเป็นมลูค่ำที่จดัสรรไม่เกินกว่ำเงินสดรบัที่ไดร้บัจำกดอกเบีย้ของตรำสำรหนีท้ีล่งทนุ และ/หรือ 
เงินที่ไดจ้ำกกำรคืนเงินเม่ือตรำสำรหนีค้รบก ำหนด หกัค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้ หรือจ ำนวนเงินที่กนัเงินส ำรองส ำหรบัหกัค่ำใชจ้่ำยของกองทนุ (ถำ้มี) โดย
พิจำรณำจำกรำยกำรที่เกิดขึน้จริงตำมสดัสว่นจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ถือต่อจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ทัง้นี ้กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
อตัโนมตัิจะเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุแต่ละรำยลดลง แต่ไม่ถือว่ำเป็นกำรจ่ำยเงินปันผล  
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  เม่ือสิน้สดุอำยโุครงกำร  
 
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  
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7.6.1 วนัและเวลำทีท่  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ :  
 
เนื่องจำกกองทนุนีไ้ม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติระหว่ำงอำยโุครงกำร บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ พรอ้มกบัจ ำนวน
หน่วยลงทนุสว่นที่เหลือทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรำย โดยมีก ำหนดวนัที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ และ/หรือวนัที่ท  ำกำรอื่นใดตำมที่
ระบไุวใ้นขอ้ 7.6.2.1 หรือขอ้ 7.6.2.2 แลว้แตล่ะกรณี  
 
7.6.2 เง่ือนไขกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้:  
 
7.6.2.1 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของกองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรหนีต้ำ่งประเทศ 
6M78-หำ้มขำยผูล้งทนุรำยย่อย (AI) ทัง้จ ำนวนของผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำย ไปยงักองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมลูค่ำ (KFCASH-A) หรือ
กองทนุเปิดตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนักองทนุใดกองทนุหนึ่ง (กองทนุปลำยทำง) โดยบริษัทจดักำรจะระบุรำยชื่อกองทนุปลำยทำงที่
แน่นอนไวใ้นหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส ำคญัก่อนวนัที่เริ่มเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกองทนุ
ปลำยทำงในภำยหลงัก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ซึ่งบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่ำวในวนัท ำกำรก่อนวนั
สิน้สดุอำยโุครงกำร และในวนัท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลำ่ว บริษทัจดักำรจะจดัใหมี้กำรด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท ำกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ พรอ้มกบัจ ำนวนหนว่ยลงทนุสว่นที่เหลือทัง้หมดของกองทนุนี ้เพื่อใช้ในกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยงักองทนุ
ปลำยทำงโดยอตัโนมตัิ โดยถือว่ำบริษทัจดักำรไดร้บัควำมยินยอมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุใหด้ ำเนินกำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดงักลำ่วแลว้ และในกำรรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัขิองสิน้วนัท ำรำยกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัหน่วยลงทนุของกองทนุปลำยทำง ภำยหลงัจำกกำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิในวนัท ำกำรถดัไป ดงันัน้ ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุสำมำรถด ำเนินกำรขำยคนื หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไปยงักองทนุอ่ืนได ้โดยใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนของกองทนุ
ปลำยทำง  
 
7.6.2.2 ในกรณีเกิดเหตกุำรณท์ี่กองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมลูคำ่ (KFCASH-A) ประสบปัญหำสภำพคลอ่งและบริษัทจดักำรอยู่ระหว่ำงกำร
ใชเ้ครื่องมือใดๆ หรือด ำเนินกำรใดๆ ส ำหรบักำรบริหำรสภำพคล่องของกองทุนดงักล่ำว หรือมีเหตกุำรณอ่ื์นใดที่บรษิัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำกำร
ด ำเนินกำรตำมขอ้ 7.6.2.2 นี ้เป็นประโยชนส์งูสดุแก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุ บรษิัทจัดกำรขอสงวนสิทธิไม่ด ำเนินกำรตำมขอ้ 7.6.2.1 ขำ้งตน้ โดยบริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิของกองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรหนีต้่ำงประเทศ 6M78-หำ้มขำยผูล้งทนุรำยย่อย (AI) พรอ้มกบั
จ ำนวนหน่วยลงทนุในสว่นที่เหลือทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำยในวนัที่สิน้สดุอำยโุครงกำร และช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ
ดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุดว้ยวิธีกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี ้โดยถือว่ำบริษัทจดักำรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ และใน
กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ บรษิัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำรำยกำร  
 
(1) โอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิดงักล่ำว เขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมที่ไดแ้จง้ไว ้ภำยในวนัท ำกำร
ถดัจำกวนัที่สิน้สดุอำยโุครงกำร หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำน
ระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ ในกำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกนี ้ถำ้หำกบริษทัจดักำรไม่สำมำรถโอน
เงินเขำ้บญัชีที่ไดแ้จง้ไวไ้ม่ว่ำดว้ยกรณีใดๆ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ำยผูถ้ือหน่วยลงทนุและจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน
ตำมที่อยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็น
ตน้  
 
(2) น ำส่งเช็คทำงไปรษณีย ์ 
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรน ำส่งเช็คขดีครอ่มสั่งจ่ำยผูถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณียต์ำมชื่อและที่อยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมที่ไดแ้จง้ไว ้
ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สิน้สดุอำยโุครงกำร ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  
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7.6.2.3 นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมอบหมำยจำกบรษิัทจดักำร จะน ำส่งใบยืนยนัรำยกำร
ดงักล่ำว ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์และ/หรือทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร หรือ อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email 
address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ หำก
บริษัทจดักำรไม่ไดร้บักำรทกัทว้งใดๆ จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัที่ท  ำรำยกำรที่ระบไุวใ้นใบยืนยนั บริษัทจดักำรจะถือว่ำกำร
ท ำรำยกำรดงักลำ่วถกูตอ้งแลว้  
 
7.6.2.4 เม่ือเกิดเหตกุำรณต์่อไปนี ้ผูถ้อืหน่วยลงทนุอำจไดร้บัเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิต  ่ำกวำ่อตัรำรอ้ยละที่ก ำหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วน
เสนอขำยหน่วยลงทนุ  
(1) ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณผ์ดินดัช ำระดอกเบีย้หรือเงินตน้ของตรำสำรหนี ้หรอื  
(2) จ ำนวนกระแสเงินสดรบัของกองทนุที่ไดร้บัจำกเงินลงทนุหลงัหกัค่ำใชจ้่ำยตำมโครงกำรจดักำรทัง้หมดไม่เพียงพอ  
 
7.6.2.5 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรยกเลิกโครงกำรจดักำรและช ำระบญัชีกองทนุตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรต่อไป  
 
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ไม่มี  
 
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ไม่มี  
 
8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- บริษัทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
 
8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทน บริษัท
จดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้ 
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บริษัทจดักำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณีที่
ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีที่เขำ้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์
แลว้  
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(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือ  
 
(ข) มีเหตทุี่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตดุงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคมุ
ของบริษัทจดักำร  
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักล่ำวไม่ถกูตอ้งต่ำงจำก
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคิดเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูล
ผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 
 
10.2 กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมขอ้ 10.1 บริษัทจดักำรจะปฏิบตัติำมหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) เลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบเร่ืองดงักล่ำวดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
(3) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พรอ้มทัง้จดัส่งรำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชนต์ำมขอ้ 10.1(1) หรือกำรรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ำมขอ้ 10.1(2) ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรแทนก็ได ้ 
 
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน หำกมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุนัน้ โดยตอ้งช ำระค่ำขำยคืนแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่ส่งค ำสั่งขำยคืนก่อนหลงั  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได ้เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่ล้งทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้ 
 
(ก) บริษัทจดักำรมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรอืควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำย
ไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ  
2. กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรรำ้ย  
3. กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัติำมค ำสั่งเกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย  
 
(ข) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคัญ  
 
(2) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลีย่นใหบ้ริษัทจดักำรรำยอ่ืนเขำ้บริหำรจดักำรกองทนุรวมภำยใตก้ำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจัดกำร
รำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรด ำรงเงินกองทนุ
ของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัยแ์ละกำรจดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ ซึ่งใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร  
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11.2 บริษัทจดักำรสำมำรถระงบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุในกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้ 
(ก) ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ  
 
(ข) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่จ ำเป็นตอ้งระงบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุโดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน ์อนัเนื่องจำกเหตจุ ำเป็นตำมกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้ทัง้นี ้กำรระงบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุตอ้งไม่เกินกว่ำ 5 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำร
ผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
1. ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
2. ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม  
3. มีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม ในกรณีที่มีกำรระงบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุตำม (ข) วรรคหนึ่ง บริษทัจดักำร
จะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยทนัที ทัง้นี ้หำกเป็นกำรระงบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ เกินกว่ำ 1 วนัท ำกำร ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจพิจำรณำสั่งกำรใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรโดยประกำรใด ๆ เพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมหรือเพ่ือลด
ผลกระทบต่อธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(ค) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ และมีเหตกุำรณอ์ย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทนุ
รวมอย่ำงมีนยัส ำคญั  
1. ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขำย
ในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกินกว่ำรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
2. มีเหตกุำรณท์ี่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศไดอ้ย่ำงเสรี และท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรบัโอนเงินจำก
ต่ำงประเทศไดต้ำมปกติ  
3. มีเหตทุี่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตดุงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคมุของ
บริษัทจดักำรกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  
 
11.3 เม่ือปรำกฏเหตซุึ่งส่งผลใหบ้รษิัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่ง
ขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 11.1 และบริษัทจดักำรประสงคจ์ะด ำเนินกำรดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะปฏบิตัิ
ดงัต่อไปนี ้ 
(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหำกเป็นเหตตุำมขอ้ 11.1 (2) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่ง
ขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคนื หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้
แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมนัน้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  
(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ตำมขอ้ 11.1 (2) หรือขอ้ 11.2 เกิน 1 วนัท ำกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ก่อนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ  
(ก) รำยงำนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อน
วนัรำยงำนนัน้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(ข) แจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเปิดขำยหรือรบัซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดว้ย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4 บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทพบวำ่รำคำขำยหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้งตัง้แต่ 1 สตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำขำยหนว่ยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรอง
ขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไวแ้ลว้ให้
ทรำบถึงกำรหยดุขำยหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุรบัค ำสั่งซื ้อ หรือ
ค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 
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11.5 บริษัทจดักำรอำจจะพิจำรณำปฏเิสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  
(ก) ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
(ข) เพ่ือรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุได ้ 
(ค) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ
กบัหรือเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท้ี่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรฐัอเมริกำ หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้สว่นซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสั่งซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กล่ำวมำ
ขำ้งตน้  
 
11.6 ในกรณีที่บริษัทจดักำรไดจ้ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ  ำหน่ำยหนว่ยลงทนุไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบยีนไปจนกว่ำบรษิัทจดักำรจะ
เห็นสมควรที่จะท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหนำ้ไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัท
จดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
13. เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุอ่ืนที่มิใช่ “ผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย หรือผูมี้เงินลงทนุสงู” เวน้แต่เป็นกำรโอน
ทำงมรดก ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งประสงคจ์ะโอนหนว่ยลงทนุจะตอ้งยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรและ/หรือผำ่นผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ (ถำ้มี)  
 
ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนไดบ้นัทึกชื่อผู้รบัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุแลว้ ซึ่งนำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำ
กำร นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : ไม่จ่ำย  
 
14.2. หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินปันผล :  

ไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล  
 
14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ :  

ไม่มี  
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่ประมำณกำรไดท้ี่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.9474 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดขำ้งตน้ ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมขอ้ 15.2.6 (2) (5) และ (6)  
 
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
 
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.6050 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรจะรบัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธก์องทนุ และคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ดงันี ้ 
ก) ค่ำจดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหนว่ยลงทนุ ค่ำพิมพห์นงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพท์ี่ใชใ้นกำรท ำรำยกำรของกองทนุ  
ข) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัเตรียมและเก็บรกัษำสถติิและขอ้มลู ค่ำจดัเตรียมและจดัพิมพห์นงัสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุโดยตรง 
ค) ค่ำใชจ้่ำยตำ่งๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกบัโครงกำรจดักำร เช่น ค่ำประกำศในหนงัสือพิมพ ์ค่ำไปรษณียำกรส ำหรบักำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนงัสือ
ติดต่อกบัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เช่น ค่ำสมดุเช็ค เป็นตน้  
 
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.0749 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้
แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัทีค่  ำนวณ  
 
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้นิ
ทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
 
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ไม่มี  
 

15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ไม่มี  
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15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.07 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง  
 
(2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำทีป่รกึษำกฎหมำย ค่ำใชจ้่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในกำรจดักำรกองทนุ เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินใน
ประเทศ ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรตดิตำมทวงถำม หรือ กำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรบัช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(3) ค่ำใชจ้่ำย (ถำ้มี) ในกำรด ำเนินคดขีองผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจดักำร เพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(4) ค่ำตอบแทนผูช้  ำระบญัชี และผูด้แูลผลประโยชน ์ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชีกองทนุ ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(5) ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้เพ่ือกำรลงทนุในหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ หรือค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จำกกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินใน
ต่ำงประเทศ ตำมที่จ่ำยจริง เช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินในต่ำงประเทศ หรือ ค่ำส่งเอกสำรไปต่ำงประเทศ เป็นตน้  
 
(6) ค่ำใชจ้่ำยในกำรเก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี
ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี โดยบรษิัทจดักำรจะใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม  
 
หมายเหตุ :  
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้  
 
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ไม่มี  
 
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไม่มี  
 
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
 
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ (Switching In) :ไม่มี  
 
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ไม่มี  
 
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ : มี  
 
ในอตัรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนในวนัที่ยืน่ค ำขอโอนหน่วยลงทนุ  
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15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี  

ฉบบัละ 50.00 บำท 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในวนัที่ยื่นค ำขอใหอ้อกใบส ำคญั
หน่วยลงทนุ  
 
15.3.6. ค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี  
 
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
 
ตำมที่จ่ำยจริง  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ กำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึ่งพิสจูนไ์ดว้่ำ
เป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหนว่ย
ลงทนุก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว  
 
(ข) ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใชบ้ริกำรของธนำคำรพำณชิย ์เช่น กำรใชบ้ริกำรบตัร ATM ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำและเง่ือนไขที่ทำง
ธนำคำรพำณิชยก์ ำหนด 
 
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมที่
ธนำคำรพำณิชยเ์รียกเก็บจริง  
 
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว  
 
ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมูลคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้  
 
15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจำ่ยค่ำธรรมเนียม :  

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ จะค ำนวณทกุวนัโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด 
หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แตค่่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่
ค  ำนวณ เป็นฐำนในกำรค ำนวณ และบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำตดัจ่ำยคำ่ธรรมเนียมใด ๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้ จำกกองทนุ อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งดงัต่อไปนี ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของกองทนุเป็นส ำคญั 
 
(1) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุเป็นรำยเดือนภำยในเวลำ 7 วนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไป หรือ  
 
(2) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุเม่ือครบอำยุโครงกำร  
 
ค่ำใชจ้่ำย ขอ้ 15.2.6 (1) (4) และ (5) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีตดัจ่ำยครัง้เดียว  
 
ค่ำใชจ้่ำย ขอ้ 15.2.6 (2) เฉพำะค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชีจะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยทัง้จ ำนวนของกองทนุ
รวมทนัที ณ วนัที่จดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม  
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ค่ำใชจ้่ำย ขอ้ 15.2.6 (3) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีจะทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ 
หรือภำยในระยะเวลำไม่เกินวนัทีส่ิน้สดุอำยโุครงกำร ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยค่ำใชจ้ำ่ยดงักล่ำว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกั
บญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย  
 
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย :  

15.5.1. กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย  
 
15.5.1.1. ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะลดคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร และไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ บริษัท
จดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบอย่ำงทั่วถึง ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่มีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว ทัง้นี ้กำร
เปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอย่ำงทั่วถึง เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษัทจดักำร เป็นตน้  
 
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยใหแ้ตกต่ำงไปจำกโครงกำร ใหถ้อืว่ำส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม
โครงกำรในเรื่องดงักล่ำวเม่ือบริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 15.5.1.1. ขำ้งตน้แลว้  
 
15.5.2. กำรเพ่ิมค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรตอ้งค ำนึงถึงควำม
สมเหตสุมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงทั่วถึงด้วย
วิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำใหม้ั่นใจไดว้ำ่ผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว โดยอย่ำงนอ้ยตอ้งจดัใหมี้กำรเผยแพรข่อ้มูลไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร 
ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 
บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้  
 
15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวอ้ย่ำงชดัเจนใน
โครงกำรแลว้วำ่บริษัทจดักำรสำมำรถกระท ำกำรดงักล่ำวได ้ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรประสงคจ์ะขึน้ค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี ้ 
 
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำว
ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่เพ่ิมขึน้ดงักล่ำว  
 
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บริษทัจดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ  
 
ทัง้นี ้ในกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิใหน้ ำมำใชก้บักรณีที่บริษัทจดักำรไดร้บัมติพิเศษ 
 
15.5.3. ในกรณีที่อตัรำผลตอบแทนที่กองทนุไดร้บัหลงัหกัค่ำใชจ้่ำยสงูกว่ำอตัรำผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิตำมที่ได้
แจง้ไวต้อนเสนอขำยหน่วยลงทนุ บริษทัจดักำรขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร และ/หรือค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ
เพ่ิมเติมจำกที่ไดป้ระมำณกำรไว ้โดยจะไม่เกินอตัรำสงูสดุที่เรียกเก็บไดต้ำมที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ  
 
15.6. หมำยเหต ุ:  

ไม่มี  
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16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง:  
 
16.1. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ : ต่ำงประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และ
ตำมที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ในกรณีที่มีกำรลงทนุในตำ่งประเทศ กำรค ำนวณมลูค่ำยตุธิรรมของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะใชห้ลกักำรโดย
เทียบเคียงกบัประกำศสมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรใชแ้ละกำรตรวจสอบขอ้มลู
เกี่ยวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใชข้อ้มลูที่เปิดเผยตำมช่องทำงดงัต่อไปนี ้ 
 
(1.1) บริษัทจดักำรจะใชข้อ้มลูดงักล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็นหลกั  
(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใชข้อ้มลูตำม (1.1) ได ้จะใชข้อ้มลูจำกระบบ Reuters  
(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใชข้อ้มลูทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใชข้อ้มลูจำกระบบอ่ืนใดที่มีกำรเผยแพรข่อ้มลูสูส่ำธำรณชนและสำมำรถใชอ้ำ้งอิงได ้โดยควำม
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
ในกำรใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศ เพื่อค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธิเป็นเงินบำท บริษัทจดักำรจะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุ
ต่ำงประเทศ โดยใชร้ำคำปิด (close) ทีป่ระกำศบนหนำ้จอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ค  ำนวณ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ ในกรณีที่
ไม่สำมำรถใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุตำ่งประเทศดงักลำ่วได ้บรษิัทจะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศจำกแหล่งขอ้มลูอ่ืนๆ ที่มีกำร
เผยแพรข่อ้มลูและสำมำรถใชอ้ำ้งอิงไดภ้ำยใตค้วำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์และเป็นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ หรือ
ประกำศที่เกี่ยวขอ้งอ่ืนๆ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรขำ้งตน้ จะตอ้งมีควำมเห็นชอบรว่มกนัระหว่ำงบริษัทจดักำรและผูด้แูล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม  
 
2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
ตำมระยะเวลำดงัต่อไปนี ้ 
 
(2.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุอย่ำงนอ้ย ในวนัดงันี ้ 
(ก) ค ำนวณทกุสิน้วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ และประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
(ข) ค ำนวณทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ และประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
(ค) ค ำนวณทกุสิน้วนัท ำกำรสดุทำ้ยของแต่ละเดือน และประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
(ง) ค ำนวณทกุสิน้วนัทีป่รำกฏเหตกุำรณท์ี่น่ำเช่ือไดว้่ำจะมีผลกระทบต่อมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิหรือมลูคำ่หน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั และประกำศ
ภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
 
(2.2) ค ำนวณและประกำศรำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอย่ำงนอ้ยในวนัดงันี ้ 
(ก) ค ำนวณทกุสิน้วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ และประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
(ข) ค ำนวณทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุโดยใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงักล่ำวเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำ และประกำศภำยในวนัท ำกำร
ถดัไป  
 
กำรประกำศมลูค่ำและรำคำตำมขอ้ (2.1) และ (2.2) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัดิงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.2 ขอ้ย่อย 3. และตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
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(2) ด ำเนินกำรดว้ยวธีิกำรใด ๆ เพ่ือใหผู้ล้งทนุทรำบขอ้มลูดงักล่ำวในช่องทำงที่เขำ้ถึงไดง้่ำยและทั่วถึงและภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชน์
จำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้ 
 
3. กำรใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรบัมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้น
กำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดั
ทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูค่ำหน่วยลงทนุตำมทีค่  ำนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำย
และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมทีค่  ำนวณไดใ้น (3.2)  
 
(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนยิมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชนน์ัน้รวมเขำ้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุเปิด  
 
4. บริษัทจดักำรจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ 16.2 ขำ้งตน้ เม่ือมีเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้ 
 
(4.1) เม่ือบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว  
 
(4.2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดักำรตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรำกฏเหตดุงักล่ำว  
 
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและ/หรอืรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุภำยใน 1 วนัท ำกำร  
 
16.3. แหล่งขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรจะประกำศทำงเวบ็ไซตข์องบริษัท และจดัใหมี้ขอ้มลูดงักลำ่วไว ้ณ ที่ท  ำกำรของบริษัทจดักำรและ/หรอืผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซตข์องบรษิัทได ้บริษทัจดักำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอ่ืนที่เหมำะสมแทน 
อำทิ หนงัสือพิมพร์ำยวนั เป็นตน้  
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง :  

ส่วนที่ 1 การด าเนินการกรณีราคาหน่วยของกองทุนไม่ถูกต้อง และได้มีการประกาศไปแล้ว 

ข้อ กรณีทีมู่ลค่า/ 
ราคาหน่วยไม่ถูกต้อง 

การด าเนินการของบริษัทจัดการ ระยะเวลา 

1. < 1 สตำงค ์หรือ  
< 0.5% ของมลูค่ำ/รำคำ
หน่วยที่ถกูตอ้ง 

1.1 จดัท ำและส่งรำยงำน (1) ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบถึง
ควำมไม่ถกูตอ้ง โดยรำยงำนดงักล่ำวตอ้งมีสำระส ำคญัดงันี ้

1.1.1 มลูค่ำ/รำคำหน่วยที่ไม่ถกูตอ้ง 
1.1.2 มลูค่ำ/รำคำหน่วยที่ถกูตอ้ง 
1.1.3 สำเหตทุี่ท  ำใหม้ลูค่ำ/รำคำหนว่ยไม่ถกูตอ้ง 

ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่พบว่ำ
มลูค่ำ/รำคำหนว่ยไม่ถกูตอ้ง 
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1.1.4 มำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิใหม้ลูค่ำ/รำคำหน่วยไม่
ถกูตอ้ง ในกรณีที่ควำมไม่ถกูตอ้งไม่ไดมี้สำเหตมุำจำกปัจจยั
ภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้ 

    1.2 ในกรณีที่สำเหตทุี่ท  ำใหม้ลูคำ่/รำคำหน่วยไม่ถกูตอ้ง มีผล
ต่อเนื่องถึงกำรค ำนวณมลูค่ำ/รำคำหนว่ยครัง้ต่อไป ใหแ้กไ้ข
มลูค่ำ/รำคำหนว่ยใหถ้กูตอ้ง 

ตัง้แต่วนัที่พบว่ำมลูคำ่/รำคำหนว่ยไม่
ถกูตอ้ง 

2. > 1 สตำงค ์และ  
> 0.5% ของมลูค่ำ/รำคำ
หน่วยที่ถกูตอ้ง 

2.1 หลักเกณฑท่ั์วไป 
2.1.1 ค ำนวณมลูค่ำ/รำคำหน่วยยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่พบว่ำ
มลูค่ำ/รำคำหนว่ยไม่ถกูตอ้งจนถึงวนัที่มลูค่ำ/รำคำหนว่ย
ถกูตอ้ง 
2.1.2 ด ำเนินกำรดงันี ้เฉพำะวนัที่มลูคำ่/รำคำหน่วยเขำ้เงื่อนไข 
ตำม 2. 

  

    2.1.2.1 จดัท ำรำยงำนกำรแกไ้ขมลูค่ำ/รำคำหน่วย
ยอ้นหลงั (1) 

(ก) รำยงำนตอ้งมีสำระส ำคญัตำมที่ก ำหนดไวใ้น 1.1 โดย
อนโุลม เวน้แต่ในกรณีของรำยงำนกำรแกไ้ขมลูค่ำ/รำคำหน่วย
ยอ้นหลงัของกองทนุรวม ใหร้ะบกุำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร 
เม่ือพบว่ำรำคำหน่วยไม่ถกูตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตำม 1.1.4 

ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่พบว่ำ
มลูค่ำ/รำคำหนว่ยไม่ถกูตอ้ง 
  

    (ข) ส่งรำยงำนตำม 2.1.2.1 ใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรอง
ขอ้มลูในรำยงำนดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีส่่ง
รำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์

ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณ
มลูค่ำ/รำคำหน่วยยอ้นหลงัเสรจ็สิน้ 

    2.1.2.2 แกไ้ขมลูค่ำ/รำคำหน่วยใหถ้กูตอ้ง ภำยในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรอง
ขอ้มลูในรำยงำนตำม 2.1.2.1 

    2.1.2.3 ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพ่ือใหผู้ล้งทนุสำมำรถ
รบัทรำบชื่อกองทนุที่มีกำรแกไ้ขมลูค่ำ/รำคำหน่วย และวนั 
เดือน ปี ที่มีกำรแกไ้ขมลูค่ำ/รำคำหน่วย 

ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำน
ตำม 2.1.2.1 

    2.2 หลักเกณฑเ์พิ่มเติมเฉพาะกองทุนเปิด โดยด ำเนินกำร
เฉพำะมลูค่ำ/รำคำหน่วยของวนัที่เขำ้เงื่อนไขตำม 2. 

  

    2.2.1 จดัท ำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไวใ้นรำยงำนกำร
แกไ้ขรำคำหน่วยตำม 2.1.2.1 ดว้ย โดยใหอ้ยู่ในส่วนของกำร
ด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเม่ือพบว่ำรำคำหน่วยไม่ถกูตอ้ง 

ตำม 2.1.2.1 

    2.2.2 ชดเชยรำคำตำมที่ก ำหนดไวใ้นสว่นที่ 2 ใหแ้ลว้เสรจ็ 
2.2.3 ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพ่ือใหผู้ซ้ือ้หรือผูข้ำยคืน

หน่วยในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วยไม่ถกูตอ้งทรำบถึงกำร
แกไ้ขรำคำตำม 2.1.2.2 และกำรชดเชยรำคำ 

ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำน 
กำรแกไ้ขรำคำหน่วยยอ้นหลงัและ
รำยงำนกำรชดเชยรำคำ 

    2.2.4 จดัท ำมำตรกำรป้องกนัเพื่อมิใหร้ำคำหน่วยไม่ถูกตอ้ง
และส่งรำยงำนดงักล่ำว พรอ้มทัง้ส  ำเนำรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำ
หน่วยยอ้นหลงัตำม 2.1.2.1 ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
เวน้แต่ในกรณีที่รำคำหน่วยไม่ถูกตอ้งมีสำเหตุมำจำกปัจจัย
ภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได ้ใหบ้ริษัทจดักำรส่งส ำเนำเอกสำรที่
ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ำกำรที่รำคำหน่วยไม่ถกูตอ้งมีสำเหตุมำ
จำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุไดม้ำพรอ้มส ำเนำรำยงำน
ดงักล่ำวแทน 

ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำน
ตำม 2.1.2.1 

 
(1) บริษทัจดักำรจะจดัใหมี้ส ำเนำรำยงำนไว ้ณ ที่ท  ำกำรของบริษัทจดักำรเพื่อใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เขำ้ตรวจ 
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ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้ 

1. ราคาหน่วยทีไ่ม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยทีถู่กต้อง 
1.1 กรณีขำย 1.1.1 กรณีที่ผูซ้ือ้มีหน่วยเหลืออยู่ ใหล้ดจ ำนวนหน่วยของผูซ้ือ้หน่วยเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัสว่น

ต่ำงของรำคำหน่วยที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยที่ถกูตอ้ง 

1.1.2 กรณีที่ผูซ้ือ้ไม่มีหน่วยเหลืออยู่ (2) ใหจ้่ำยเงินของบริษัทจดักำรใหก้องทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบั
ส่วนตำ่งของรำคำที่ขำดอยู่ 

1.1.3 กรณีที่ผูซ้ือ้มีหน่วยเหลืออยู่นอ้ยกว่ำจ ำนวนหนว่ยที่จะตอ้งลด (2) ใหด้  ำเนินกำรดงันี ้

1.1.3.1 ด ำเนินกำรตำม 1.1.2 หรือ  

1.1.3.2 ลดจ ำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นัน้ และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรใหก้องทนุรวมเป็นจ ำนวน
เท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่  

1.2 กรณีรบัซือ้คืน 1.2.1 กรณีที่ผูข้ำยคืนมีหน่วยเหลืออยู่ 

1.2.1.1 เพ่ิมจ ำนวนหน่วยของผูข้ำยคนืเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำหน่วยที่ไม่
ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยที่ถกูตอ้ง หรือ 

1.2.1.2 จ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำใหผู้ข้ำยคืน 

1.2.2 กรณีที่ผูข้ำยคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ ใหบ้ริษัทจดักำรจ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วน
ต่ำงของรำคำใหผู้ข้ำยคืน 

2. ราคาหน่วยทีไ่ม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยทีถู่กต้อง 
2.1 กรณีขำย 2.1.1 เพ่ิมจ ำนวนหน่วยของผูซ้ือ้เป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำหน่วยที่ไม่ถกูตอ้งกบั

รำคำหน่วยที่ถกูตอ้ง หรือ 
2.1.2 จ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำใหผู้ซ้ือ้ 

2.2 กรณีรบัซือ้คืน 2.2.1 กรณีที่ผูข้ำยคืนมีหน่วยเหลืออยู่ ใหล้ดจ ำนวนหน่วยของผูข้ำยคืนหน่วยเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำ
เท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำหน่วยที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยที่ถกูตอ้ง 

2.2.2 กรณีที่ผูข้ำยคืนไม่มีหน่วยเหลืออยู่ (2) ใหบ้ริษัทจดักำรจ่ำยเงินของบริษทัจดักำรใหก้องทนุรวมเป็น
จ ำนวนเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำที่ขำดอยู่ 

2.2.3 กรณีที่ผูข้ำยคืนมีหน่วยเหลืออยูน่อ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยที่จะตอ้งลด (2) ใหด้  ำเนินกำรดงันี ้

2.2.3.1 ด ำเนินกำรตำม 2.2.2 หรือ 

2.2.3.2 ลดจ ำนวนหน่วยที่เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรใหก้องทนุรวมเป็นจ ำนวน
เท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ 

 
(2) ไม่ใชก้บักรณีที่รำคำหนว่ยไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำด
หลกัทรพัยห์รือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ำมีสำเหตดุงักลำ่ว 
 
หมายเหตุ:  
 
1. ในกรณีที่บริษัทจดักำรตอ้งชดเชยรำคำเป็นเงินใหแ้กผู่ซ้ือ้หรือผูข้ำยคืนหนว่ยรำยใดมีมลูค่ำไม่ถึง 100 บำท บริษัทจดักำรอำจน ำเงินชดเชยรำคำไป
รวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงินใหผู้ถ้ือหน่วย แต่ถำ้บคุคลดงักลำ่วไม่มีสถำนะเป็นผูถ้ือหน่วยแลว้ บรษิัทจดักำรจะชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสรจ็
ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
2. กำรจ่ำยเงินของกองทนุรวมเพ่ือชดเชยรำคำใหแ้กผู่ข้ำยคืนหน่วยตำม 1.2 หรือผูซ้ือ้หน่วยตำม 2.1 บริษัทจดักำรอำจจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรแทน
กองทนุรวมก็ได ้
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17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจดักำร :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
 
17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 
17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
 
ไม่มี 
 
17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทนุ (Outsource) :  

ไม่มี 

17.5. ที่ปรกึษำ :  
 
ไม่มี 
 
17.6. ผูส้อบบญัชี :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม 

17.7. กำรแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี วนัทีส่ิน้สดุอำยโุครงกำร 
 
วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก วนัที่สิน้สดุอำยโุครงกำร  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

เป็นไปตำมประกำศ 
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม 
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21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ระกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุไดต้ำมที่ประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้ริษัทจดักำรรำยอ่ืนเขำ้จดักำร
กองทนุรวมแทนดว้ยวิธีกำรขอรบัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนหรือ ขอมติโดยเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนั
มำกกว่ำรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่รูห้รอืควรรูว้่ำไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุ
ได ้ทัง้นี ้หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร บริษัทจดักำรอำจขอใหส้  ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได ้โดยกำรคดัเลือกบริษัทจดักำรกองทนุรวม
รำยใหม่จะค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีทีมี่ค่ำใชจ้่ำยเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนบรษิทัจดักำร บริษัทจดักำรรำยเดิมจะ
เป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทุนรวม
ต่อไป  
 
22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑเ์ก่ียวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นการท่ัวไป :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมแบบเป็นกำรทั่วไป (auto approve) และกำรฝ่ำฝืน
หรือกำรไม่ปฏิบตัินัน้ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ผูล้งทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนนิกำรเยียวยำควำมเสียหำยใหแ้ก่ผูล้งทนุโดยไม่ชกัชำ้ โดยในกรณีที่ไม่
สำมำรถตกลงกนัได ้บริษัทจดักำรจะยินยอมใหน้ ำขอ้พิพำทเขำ้สู่กระบวนกำรพิจำรณำของอนญุำโตตลุำกำร  
 
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม และกฎหมำย
ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก ำหนดใน
โครงกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักลำ่ว หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งนัน้ ใหถ้ือว่ำบรษิัทจดักำรกองทนุรวมไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรแลว้ 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจลง
นำมในขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรลงนำมในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้โดยชอบ 
ใหถ้ือว่ำผกูพนัผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ 
ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุและบริษัท
จดักำรกองทนุรวม 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดักำรกองทนุรวม 
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 1 - 2 โซนเอ ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท ์0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777  
 
ที่อยู่ (ภำษำองักฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

1.  สิทธิของบริษัทจดักำร 
 
บริษัทจดักำรมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อ พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หนงัสือเวียน หนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือ
ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.) 
 
1.1 ไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรจดักำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยหรอืเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 
 
1.2 มอบหมำยกำรจดักำรในส่วนที่เกี่ยวกบักำรลงทนุ กำรปฏิบตัิกำรดำ้นงำนสนบัสนนุ (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนญุำตให้
บริษัทจดักำรมอบหมำยใหบ้คุคลอ่ืนกระท ำกำรแทนได ้
 
1.3 แต่งตัง้บคุคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่กองทนุ เช่น ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุ ทีป่รึกษำกำรลงทนุ ที่
ปรกึษำกองทนุ ผูเ้ช่ียวชำญ ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นขอ้มลู ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นตน้ ทัง้นี ้ตำมที่บริษัทจดักำร
เห็นสมควร 
 
1.4 รบัช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุดว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนกำรช ำระหนีด้ว้ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 
 
1.5 ช ำระค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน 
 
1.6 จดัสรรหน่วยลงทนุ ปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุกำรสั่งซือ้-ขำยคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคืนค่ำขำยหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้
ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 
 
1.7 กระท ำนิติกรรมหรือสญัญำใดๆ ในนำมของกองทนุ ซึ่งบริษัทจดักำรมีอ ำนำจกระท ำไดภ้ำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 
 
1.8 สิทธิที่จะละเวน้ไม่ปฏิบตัิตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำร และ/หรือ ผูจ้ดักำรกองทนุมีเหตอุนัสมควรเชื่อไดว้่ำมติดงักล่ำว ไม่เป็นไป
ตำม ขดั หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย ก.ล.ต. 
 
1.9 ปฏิบตัิกำรอ่ืน ๆ เพ่ือใหบ้รรลซุึ่งวตัถปุระสงคข์องกองทนุ และรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตข้อบเขต หนำ้ที่ และควำม
รบัผิดชอบของบริษัทจดักำร 
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2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของบรษิทัจดักำร 
 
บริษัทจดักำรมีหนำ้ทีแ่ละควำมรบัผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต. 
 
2.1 กำรจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และกำรเลิกกองทนุ 
 
2.1.1 ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรพัยส์ินซึ่งเป็นเงินไดจ้ำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน 
 
2.1.2 ด ำเนินกำรขอเพ่ิมจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงกำรของกองทนุรวม ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
2.1.3 แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ ยกเวน้กำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน/กำรเพ่ิมเงินทนุโครงกำรและกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมจ ำนวนและ
มลูค่ำหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมนัน้ 
 
2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรตำมหวัขอ้ "วิธีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีจดักำร" 
 
2.1.5 ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม" 
 
2.1.6 จดัใหมี้กำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ "กำรช ำระบญัชีกองทนุรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร" 
 
2.2 กำรบริหำรกองทนุ 
 
2.2.1 จดักำรลงทนุโดยใชค้วำมสำมำรถเพ่ือพิทกัษ์ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงเต็มที่ โดยค ำนึงและรกัษำผลประโยชนส์งูสดุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วย
ลงทนุ และตัง้อยู่บนหลกัแห่งควำมซื่อสตัยส์จุริตและควำมรอบคอบระมดัระวงั  
 
2.2.2 จดักำรกองทนุใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรที่ไดร้บัอนมุตัิ ตลอดจนขอ้ผกูพนัที่ท  ำไวก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
 
2.2.3 แยกทรพัยส์ินของกองทนุไวต้่ำงหำกจำกทรพัยส์ินของบริษัทจดักำร และน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปฝำกไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
2.2.4 จดัใหไ้ดม้ำซึ่งผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำกกำรน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปลงทนุ 
 
2.2.5 สั่งผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้่งมอบ รบัมอบ แปลงสภำพ จ ำหนำ่ย จ่ำย โอน ตลอดจนช ำระและรบัช ำระรำคำค่ำหลกัทรพัย์ 
 
2.2.6 จดัใหมี้กำรรบัและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจดักำรของกองทนุตำมที่ก ำหนดไวใ้น
หวัขอ้ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม" 
 
2.2.7 เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบรษิัทที่กองทนุถือหลกัทรพัยอ์ยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อ
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม เพื่อรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.8 ดแูล ติดตำม รกัษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องรอ้ง บงัคบัคดี หรือกระท ำกำรอื่นใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมำย เพื่อประโยชนข์องกองทนุรวม 
 
2.2.9 พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขและวิธีกำรทีก่  ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ" (ถำ้มี) 
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2.2.10 ขอมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 
 
2.2.11 จดัใหมี้กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวกบัควำมเป็นไปของกองทนุ
นัน้ในแตล่ะช่วงเวลำ 
 
2.3 กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยขอ้มลู 
 
2.3.1 จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรบญัช ี
 
2.3.2 จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และรำยงำนทกุรอบระยะเวลำบญัชีของกองทนุรวม และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำว
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ก ำหนด 
 
ส ำหรบักองทนุรวมที่มุ่งเนน้กำรลงทนุเพียงครัง้เดียวซึ่งมีอำยกุองทนุไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม จะไดร้บักำรยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท ำ
และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำว ซึ่งเป็นไปตำมที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
2.3.3 จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้ 
 
2.3.4 จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้ 
 
2.3.5 ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2.3.6 จดัท ำรำยงำนโดยระบชุื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนที่มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึ่งมิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุหรือไดห้ลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมำเพิ่มเติม พรอ้มทัง้วนัที่หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมี
มลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดพรอ้มสำเหต ุและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่หลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอ่ืนนัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด พรอ้มทัง้จดัท ำส ำเนำไวท้ี่บริษทัจดักำรเพื่อใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถ
ตรวจสอบได ้
 
2.3.7 จดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ ใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชแีละจดัส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้ปี
บญัชี เวน้แต่กองทนุรวมเปิดที่มีกำรขำยหน่วยลงทนุเพียงครัง้เดียว และรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งล่วงหนำ้ซึ่งระบเุวลำไวแ้น่นอน (auto 
redemption) ไม่ตอ้งจดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชี 
 
2.3.8 ประกำศขอ้มลู รำยงำน รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุ 
 
2.4 กำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและงำนทะเบียนหน่วยลงทนุ 
 
2.4.1 จดัใหมี้เอกสำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทัง้จดัใหมี้กำรแจกจ่ำยขอ้มูลที่เป็น
สำระส ำคญัเกี่ยวกบัหน่วยลงทนุและกองทุนรวมใหแ้ก่ผูล้งทนุอย่ำงเพียงพอ และจดัเตรียมขอ้มลูที่เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไวเ้พ่ือใหผู้ล้งทนุ
ตรวจดหูรือรอ้งขอได ้
 
2.4.2 ด ำเนินกำรในกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 
 
2.4.3 ขำย รบัซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร 
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2.4.4 จดัใหมี้และเก็บรกัษำไวซ้ึ่งทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรมอบหมำยใหผู้อ่ื้นเป็นนำยทะเบยีน จะเก็บรกัษำทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท  ำกำรของนำยทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
 
2.4.5 เปิดบญัชีกองทนุและจดัใหมี้เอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
2.4.6 ขอควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมขอ้ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่ถ้ือหน่วย
ลงทนุ"  
 
2.4.7 ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดร้บักำรจดัสรรแลว้ โดยเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ รบั
ซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
2.5 กำรแต่งตัง้บคุคลอ่ืน 
 
2.5.1 จดัใหมี้ผูด้แูลผลประโยชน ์นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ผูส้อบบญัชี ผูช้  ำระบญัชีของกองทนุ ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 
 
2.5.2 แจง้ใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุทรำบถึงขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงกำรและขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร 
(ถำ้มี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่ำฝืนขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงกำรและขอ้ผกูพัน
ระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุนัน้โดย
ไม่ชกัชำ้ 
 
2.5.3 แจง้หรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบักำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เกี่ยวข้องกบักำร
จดักำรกองทนุรวม 
 
2.6 กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ 
 
ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมขอ้ผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุรวม กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ 
กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรือแยง้กบั
หลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทนุไดด้  ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งนัน้ ให้
ถือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแลว้  
 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร :  

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบรษิัทจดักำรกองทนุรวม ไม่ว่ำโดยค ำสั่งของส ำนกังำน หรือโดยเหตอ่ืุนใดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 บริษัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งด ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือใหบ้ริษทัจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่เขำ้ท ำหนำ้ที่ต่อไปได ้ซึ่งรวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ใหแ้ก่บรษิัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์:  

ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : 100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์0-2724-3377 
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  
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1. สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1)  ไดร้บัค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนข์องโครงกำรจดักำร และในสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(2)  บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ ทัง้นีโ้ดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(3)  แต่งตัง้ผูท้  ำหนำ้ที่เกบ็รกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศที่กองทนุไดไ้ปลงทนุไว ้ 
 
2.  หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ดแูลใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัหินำ้ที่ตลอดจนภำระผกูพนัตำมที่ก ำหนดไวใ้นเอกสำรดงัต่อไปนีอ้ย่ำงเครง่ครดั  
 
(ก)  โครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
(ข)  ขอ้ก ำหนดที่ท  ำไวร้ะหวำ่งบริษัทจดักำรและผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
(ค)  มำตรำ 125 มำตรำ 126 มำตรำ 129 และมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย”์) และ  
(ง)  ประกำศที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแกไ้ข
เพ่ิมขึน้ในอนำคต  
 
(2) รบัรองควำมถกูตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่ำหนว่ยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ลว้เม่ือเห็นว่ำกำร
ค ำนวณถกูตอ้งตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและกฎหมำย  
 
(3) จดัท ำรำยงำนโดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือในกรณีที่บริษัทจดักำร
ไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ทีห่รือภำระผกูพนัตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ (1) ขำ้งตน้ และจดัสง่รำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่ส  ำนกังำน กลต. ภำยใน 5 วนันบัจำกวนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุำรณด์งักล่ำว  
 
(4) แจง้ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบถึงกรณีทีบ่ริษัทจดักำรไม่ปฏบิตัิตำมหนำ้ที่หรือภำระผกูพนัตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ (1) ขำ้งตน้  
 
(5) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้รษิัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่ของตน หรอืฟ้องรอ้งเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบรษิัทจดักำร ทั้งนี ้
เพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต.  
 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุใหเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยที่เรียกช ำระจำกทรพัยส์ินของกองทนุได ้ 
 
(6) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้  ำระบญัชปีฏิบตัิตำมกฎหมำย ซึ่งรวมถึงมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หำกผูช้  ำระ
บญัชีไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. ทรำบ และดแูลใหส้ินทรพัยข์องกองทนุอยู่ในควำมดแูล
ของตนจนกว่ำกระบวนกำรช ำระบญัชจีะแลว้เสรจ็  
 
(7) แสดงควำมเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์เกี่ยวกบักำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนของกองทนุในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำตำมกฎหมำย โดยแสดงไวใ้น
รำยงำนประจ ำปีและรำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีของกองทนุ  
 
(8) จดัท ำบญัชีของกองทนุและดแูลรกัษำสินทรพัยข์องกองทนุ  
 
(9) จดัท ำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ที่จ  ำเป็นเพ่ือแสดงรำยกำรธุรกรรมทัง้หมดที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำขึน้ในกำรปฏิบตัิตำมหนำ้ทีแ่ละภำระ
ผกูพนัของตนตำมสญัญำนี ้รวมทัง้จดัท ำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยและโครงกำรจดักำรกองทนุรวมก ำหนด  
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(10) จดัท ำและเก็บรกัษำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ ของกองทนุเพ่ือใหบ้ริษัทจดักำรสำมำรถเผยแพรร่ำยงำนประจ ำปี และรำยงำนทกุรอบ
ระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชขีองกองทนุตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
 
(11) เก็บรกัษำ จดัท ำ และจดัส่งใบรบัรอง เช็ค รำยงำนกำรเงิน ค ำบอกกล่ำวและเอกสำรอื่น ๆ ที่บรษิัทจดักำรหรือกองทนุตอ้งจดัท ำหรือจดัส่งใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุหรือตำมค ำสั่งของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(12) กระท ำกำรอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ขำ้งตน้  
 
(13) ปฏิบตัิหนำ้ที่อ่ืน ๆ ตำมที่ตกลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรกบับริษัทจดักำรโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้หำกผูด้แูล
ผลประโยชนต์อ้งปฏิบตัิหนำ้ที่นอกเหนอืจำกที่ก ำหนดตำมสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์สิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนเพ่ิมเติม
ตำมแต่จะตกลงรว่มกนักบับริษัทจดักำร  
 
(14) ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไวโ้ดยเครง่ครดั  
 
ผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผดิชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมและตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
ผูด้แูลผลประโยชนร์ำยเดิมมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ทีต่่อไปได ้ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรบัรองควำมถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ที่ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูล
ผลประโยชน ์
 
ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำร งดเวน้กระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ ในกำรดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
อำจใชส้ิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูล
ผลประโยชนเ์พ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นกำรเรียกคำ่ตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์หรือเป็นกำรด ำเนินกำรใน
ลกัษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดท้รำบขอ้มลูดงักลำ่วมิไดแ้สดงกำร
คดัคำ้น 
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติ ใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจ
ด ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้ 
 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ภำยใตเ้ง่ือนไขสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำไดต้่อเม่ือ
ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกล่ำวใหอี้กฝ่ำย
หนึ่งทรำบล่วงหนำ้เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนัหรือนอ้ยกว่ำ 90 วนัในกรณีที่เป็นควำมยินยอมรว่มกนั โดยท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเพื่อแจง้ใหอี้กฝ่ำย
หนึ่งทรำบ   
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำรหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้อนัเป็นสำระส ำคญัของสญัญำนี ้
คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได ้โดยบอกกล่ำวลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั  
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(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรหรือมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอ่ืนใดและบริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนท์ัง้สองฝ่ำยไม่
สำมำรถตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญำใหส้อดคลอ้งกบัประกำศค ำสั่งระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่ำว ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วมี
ผลเป็นกำรเพ่ิมภำระหนำ้ที่แก่ผูด้แูลผลประโยชนแ์ละผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรบัหนำ้ทีด่งักล่ำว ผูด้แูลผลประโยชนมี์สิทธิบอกเลิกสญัญำ
แต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกล่ำวใหบ้ริษัทจดักำรทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
กองทนุ เรียกรอ้งใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ ำขอ้มลูต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรกองทนุหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใช้ในทำงที่ก่อหรือ
อำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกองทนุ หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน ์ 
ทัง้นีก้ำรบอกเลิกสญัญำจะตอ้งบอกกล่ำวล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั  
 
(6) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนข์ำดคณุสมบตัิขอ้หนึ่งขอ้ใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิผูด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวม” บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดักำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่บรษิทัจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏ
จำกกำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดท้ ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแลว้ใหบ้ริษัท
จดักำรแจง้กำรแกไ้ขดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนันบัตัง้แต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเสรจ็สิน้หำกผูด้แูลผลประโยชนมิ์ไดแ้กไ้ขให้
ถกูตอ้งภำยในเวลำก ำหนด บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรขออนญุำตเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบั
แต่วนัครบก ำหนดเวลำใหแ้กไ้ข เม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ บรษิัทจดักำรจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทนผู้ดแูล
ผลประโยชนเ์ดิมโดยพลนั 
 
(7) ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุและแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตใุด ใหก้ระท ำไดต้่อเม่ือบริษัท
จดักำรไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้  
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำได ้หำกเป็นกรณี
ที่มีนยัส ำคญัและไม่สำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 
สถำนที่เก็บรกัษำทรพัยส์ินกองทนุรวม :  

ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์0-2724-3377  
 
และ/หรือ บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต.อนญุำต และ/หรือ ศนูยร์ับฝำก
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศอ่ืน เช่น Euroclear เป็นตน้ และ/หรือ ผูร้บัฝำกหลกัทรพัยต์่ำงประเทศอ่ืน รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งที่บริษัทจดักำร และ/
หรือผูด้แูลผลประโยชนแ์ต่งตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรกัษำทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม  
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4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 12 แขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  โทรศพัท ์0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เป็นปัจจบุนัไดใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม 
 
หมำยเหต:ุ  
บริษัทจดักำรอำจแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีของกำร
แต่งตัง้ผูส้นบัสนนุเพ่ิมเติม ผูส้นบัสนนุดงักล่ำวอำจเป็นบคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดใ้หค้วำมเห็นชอบเพ่ือท ำ
หนำ้ที่เป็นผูส้นบัสนนุของกองทนุ โดยผูส้นบัสนนุที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จะตอ้งปฏิบตัิงำนไดภ้ำยใตร้ะบบงำนเดียวกนักบัผูส้นบัสนนุที่ปฏิบตัิหนำ้ที่อยู่ก่อน
แลว้  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
 
(1) ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) ตำมอตัรำทีก่ ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
(2) บอกเลิกกำรเป็นผูส้นบัสนนุตำมขอ้ก ำหนด และเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
 
(1) แจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนของกองทนุ ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุและค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ 
ตลอดจนเอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย 
 
(2) รบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรบัช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุและช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร 
 
(3) ส่งมอบบตัรกองทนุและรหสัประจ ำตวั (ถำ้มี) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ยื่นค ำขอใชบ้ริกำรกองทนุกบับรษิัทจดักำร  
 
(4) คืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
(5) ยืนยนักำรซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(6) ท ำกำรอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัหนำ้ทีด่งักล่ำวขำ้งตน้  
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7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

9. ทีป่รึกษา :  
 
9.1. ที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรกึษำกำรลงทนุ) :  

9.2. ที่ปรกึษำกองทนุ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรกึษำกองทนุ) :  

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ : 

ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทนุ) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  
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13. สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ :  

กองทนุนีจ้ะไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติระหวำ่งอำยโุครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุพรอ้มกบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุโดย
อตัโนมตัิทัง้หมด ไปยงักองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมลูคำ่ (KFCASH-A) หรือกองทนุเปิดตรำสำรหนีอ่ื้นที่มลีกัษณะใกลเ้คียงกนักองทนุใด
กองทนุหนึ่ง โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหนว่ยลงทนุ โดยใหเ้ป็นไปตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ 
"กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ"  
 
13.2. สิทธิในกำรรบัเงินปันผล :  

ไม่มี  
 
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทนุ :  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีที่ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุมีลกัษณะเป็น “ผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อยหรือผูมี้เงินลงทนุสงู” ตำมที่ประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุก ำหนด รวมถึงกำรโอนทำงมรดก  
 
วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ผูโ้อนจะตอ้งมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  ำนกังำนนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส ำนกังำนผูส้นบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว ้ในกรณีที่
ผูร้บัโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนแลว้ผูโ้อนจึง
ท ำกำรโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้ 
 
(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน”  
 
(3) หลงัจำกที่ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนแลว้ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบั
ภำษีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน  
 
(4) ในกรณีที่ผูโ้อนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและตอ้งกำรโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งน ำส่งใบส ำคญัหนว่ยลงทนุคืนใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือท ำ
กำรโอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หำกผูร้บัโอนตอ้งกำรไดใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุจะตอ้งยื่นเรื่องกำรขอใหอ้อกใบส ำคญั
หน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ"  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้้โอนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำ
กำร นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
 
ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไดต้่อเม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ 
 
13.4. ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูล้งทนุอ่ืนที่มิใช่ “ผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อยหรือผูมี้เงินลงทนุสงู” เวน้แต่เป็นกำรโอน
ทำงมรดก ซึ่งเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ   
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13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรลงทนุหรือแกไ้ขวิธีจดักำร :  

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหบ้ริษัทจดักำรท ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำรได ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำตำม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “กำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร” 
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็น
เจำ้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในสว่นที่เกินดงักลำ่ว  
 
13.6. สิทธิในกำรไดร้บัเงินคืนเม่ือเลิกโครงกำร :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคนืเม่ือบริษัทจดักำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ระบไุว้
ในหวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีกองทนุ และวธีิกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร”  
 
13.7. สิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ :  

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์เม่ือผู้
ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้สิน้ของโครงกำร
จดักำรและ เม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้  
 
(2) กำรจดักำรกองทนุอยู่ภำยใตก้ำรดแูลของผูด้แูลผลประโยชน ์ซึ่งเป็นสถำบนักำรเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงและควำมรูค้วำมสำมำรถ อนัจะเป็นกำร
ควบคมุใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัติำมรำยละเอียดโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือ
หน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรอย่ำงเครง่ครดั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่จ ำเป็นตอ้งติดตำมดว้ยตนเองตลอดเวลำ  
 
(3) กำรรว่มลงทนุในกองทนุนี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงมอบใหบ้ริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนเ์ป็นผูส้นบัสนนุของตนในกำรจดักำร และดแูล
ทรพัยส์ินทัง้ปวงของกองทนุดงันัน้ จึงไม่จ ำเป็นตอ้งมีกำรประชมุผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรใดๆ เวน้แต่บรษิัทจดักำรผูด้แูลผลประโยชน ์หรือตำมมติเสียง
ขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำรจัดกำร  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีควำมรบัผิดจ ำกดัเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ครบ 
 
กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำว
ยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนำมโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมจ่ำยผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกว่ำสว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในกำรไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือกำรคืนเงินทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดตอ้งเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

- ระบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
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14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ :  
 
14.2.1. โครงกำรจดักำรจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชี
กองทนุในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึ่งในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วย
ลงทนุรว่มกนับริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้เป็นผูถ้ือหนว่ยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ
และจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นใบค ำขอเปิด
บญัชีกองทนุ  
 
14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(1) หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ในกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อ
เป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทนุ และ/หรือ จ ำนวนเงินที่ไดร้บัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบ
หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทำงไปรษณียภ์ำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร 
หรือ อีเมลเ์พื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลำเสนอ
ขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุไดร้บัค ำขอเปิด
บญัชีกองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้ไดช้ ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแลว้ บริษัท
จดักำรหรือผูส้นบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดยีวกนันัน้  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจง้ช่ือผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัทจดักำร
ไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบรอ้ยแลว้ และใหถ้ือ
ว่ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุออกใหใ้นนำมบริษัทจดักำรแก่ผูส้ั่งซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทนุของ
กองทนุและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำใหบ้ริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุบนัทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุใหเ้ป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัไดต้ัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัที่
ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุจะ
ถือว่ำถกูตอ้งเม่ือรำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบัขอ้มลูที่บนัทึกไวใ้นระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เป็น หนงัสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
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บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อบริษัทจดักำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช ำระหนี ้หรือตรำสำรที่ลงทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่
สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำทีส่มเหตสุมผล  
 
ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินกำรเม่ือมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะ ไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้หรือเม่ือ
ปรำกฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่
สมเหตสุมผล  

การด าเนินการ 
ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนทีบ่ริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่า
ตราสารหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็น 0 

กรณีทีมี่พฤติการณว่์าผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ (1) หรือ
เม่ือปรากฏข้อเทจ็จริงทีบ่ริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เหน็ว่าตราสารทีล่งทุนโดยมีนัยส าคัญต่อ NAV ของ
กองทุนน้ันประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (2) 

1. กำรก ำหนดใหเ้ป็น 
ผูมี้สิทธิไดร้บัเงินไดส้ทุธิจำก
ทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบั
ช ำระหนี ้

1.1 ก ำหนดใหผู้ถ้ือหน่วยทกุรำยที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วนัที่บรษิัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำ
สำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 เวน้แต่บริษัท
จดักำรด ำเนินกำรตำม 1.2 ก่อนแลว้ 

1.2 อำจก ำหนดใหผู้ถ้ือหน่วยทกุรำยทีมี่ชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วนัที่มีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือ
ลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ดก้็ได ้
หรือเม่ือปรำกฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง 
หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำทีส่มเหตสุมผล 

2. กำรแจง้ต่อส ำนกังำน ขอ้มลู: ประเภท จ ำนวน ช่ือผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้ง เงินส ำรอง (ถำ้มี) และวนัทีบ่ริษัท
จดักำรบนัทึกมลูคำ่ตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หรือวนัที่บริษัทจดักำรทรำบถึงพฤติกำรณว์่ำผูอ้อก
ตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้แลว้แต่กรณี 
ระยะเวลำ: ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 

3. กำรจดัใหมี้ขอ้มลู จดัใหมี้ขอ้มลูตำม 2. ไวท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่ 
ส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำรและสถำนที่
ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้
คืนที่ใชใ้นกำรซือ้ขำยหนว่ยของกองทนุ ภำยใน
วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บรษิัทจดักำรแจง้
ส ำนกังำนเป็นระยะเวลำอย่ำงนอ้ย 30 วนัดว้ย  

- 

หมายเหตุ:  
(1) บริษัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งนัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 
(2) บริษัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรนัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุในกรณีที่พิจำรณำแลว้มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำตรำสำร
ที่กองทนุลงทนุโดยมีนยัส ำคญัต่อ NAV ของกองทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่สมเหตสุมผล และกำร
จ ำหน่ำยจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม ทัง้นี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน์ 
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ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ไดมี้กำรก ำหนดผูมี้สิทธิไดร้บัเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีต้ำม 1. บริษัทจดักำรจะรบัช ำระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินอ่ืนที่มิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุไดเ้ม่ือด ำเนินกำรดงันี ้
 
(1) ระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนไวใ้นขอ้ผกูพนั  
 
(2) ตอ้งไดร้บัมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยก่อนกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนทีมิ่ใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ โดยด ำเนินกำรดงันี ้ 
(2.1) ระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยส์นิที่กองทนุจะไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน มลูค่ำของทรพัยส์ิน ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำย เช่น ค่ำใชจ้่ำย
ในกำรไดม้ำซึ่งทรพัยส์ิน ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน และค่ำใชจ้่ำยในกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ิน เป็นตน้  
(2.2) ระบเุหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรบัช ำระหนี ้ 
(2.3) จดัใหมี้หรือจดัท ำเอกสำรหลกัฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
(2.3.1) เอกสำรหลกัฐำนซึ่งแสดงใหเ้หน็ไดว้่ำมีกำรผดินดัช ำระหนีเ้กิดขึน้  
(2.3.2) บทวิเครำะหแ์ละเหตผุลประกอบบทวิเครำะหท์ีบ่ริษัทจดักำรจดัท ำ ซึง่แสดงถึงพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะ
ไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้หรือขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำตรำสำรทีล่งทนุนัน้ขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่
สมเหตสุมผล  
 
ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินกำรเม่ือบริษัทจดักำรไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุ 

การด าเนินการ รายละเอียด 

1. แจง้ขอ้มลูต่อส ำนกังำนภำยใน 15 วนัท ำกำรนบั
แต่วนัที่ไดร้บัทรพัยส์ินมำ 

ขอ้มลูดงันี ้ 
ประเภท จ ำนวน และชื่อผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้ง วนัที่บริษัท
จดักำรไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน พรอ้มทัง้รำยละเอียด
เกี่ยวกบัทรพัยส์ินที่ไดร้บัโดยมีสำระส ำคญัอย่ำงนอ้ยเกี่ยวกบัทรพัยส์ินดงักล่ำว มลูค่ำ
ทรพัยส์ิน ค่ำใชจ้่ำยในกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

2. เปิดเผยขอ้มลูภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีบ่ริษัท
จดักำรไดแ้จง้ส ำนกังำนตำม 1. เป็นระยะเวลำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกบั 30 วนั 

2.1 จดัใหมี้รำยละเอียดตำม 1. ไวท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริษัท
จดักำรตลอดจนสถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนทีใ่ชใ้นกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ 

2.2 กรณีเป็นกองทนุปิด นอกจำกกำรด ำเนินกำรตำม 2.1 แลว้ ใหบ้รษิัทจดักำรระบไุว้
ในกำรประกำศ NAV และมลูคำ่หน่วยในครัง้ถดัจำกวนัที่ไดร้บัทรพัยส์ินนัน้มำว่ำ
กองทนุไดร้บัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนซึ่งผูล้งทนุสำมำรถขอดรูำยละเอียดไดท้ี่
ส  ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำร โดยใหร้ะบไุวใ้นกำรประกำศ
ดงักล่ำวไม่นอ้ยกว่ำ 3 ครัง้ติดต่อกนั 

3. ก ำหนดรำคำทรพัยส์ินที่กองทนุไดร้บัมำจำกกำร
รบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิอ่ืน 

เพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่มำคมก ำหนด
โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 

4. ค ำนวณ NAV ของกองทนุที่มีกำรรบัช ำระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินอ่ืน 

4.1 กรณีที่บริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจดักำรตอ้งไม่น ำ
ทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน และเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่
ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

4.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก 4.1 บริษัทจดักำรตอ้งน ำทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้
ดว้ยทรพัยส์ินอ่ืน มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

5. ด ำเนินกำรกบัทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้
ดว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

5.1 กรณีที่บริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 ใหบ้ริษัทจดักำรจ ำหน่ำย
ทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำไดโ้ดย
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยเป็นส ำคญั (เวน้แต่ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยที่มีสทิธิในเงิน
ไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีต้กลงรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินดงักล่ำว
แทนเงิน ทัง้นี ้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนัและตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่มำคม
ก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน) 
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5.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก 5.1 ให ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรกบัทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำร
รบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิอ่ืนดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑด์งันี ้

5.2.1 กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุนัน้สำมำรถลงทนุไดบ้ริษทัจดักำรอำจมีไวซ้ึง่
ทรพัยส์ินดงักล่ำวต่อไปเพ่ือเป็นทรพัยส์ินของกองทนุก็ได ้

5.2.2 กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุนัน้ไม่สำมำรถลงทนุไดบ้ริษัทจดักำร ตอ้ง
จ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักลำ่วในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำไดโ้ดยค ำนึงถึงประโยชนข์อง
ผูถ้ือหน่วยเป็นส ำคญั  

5.3 ในระหว่ำงที่บริษัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักลำ่ว บริษทัจดักำร
อำจจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์ินดงักล่ำวก็ได ้

5.4 ในกรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน ใหบ้ริษัทจดักำรจ่ำยจำกทรพัยส์ินของ
กองทนุ เวน้แต่กรณีกองทนุเปิดที่บริษทัจดักำรบนัทึกมลูคำ่ตรำสำรหนีห้รือสทิธิ
เรียกรอ้งเป็น 0 ใหบ้ริษัทจดักำรจ่ำยจำกเงินส ำรอง รำยไดห้รือผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำก
กำรบริหำรทรพัยส์ินนัน้ 

6. คืนเงินแก่ผูถ้ือหน่วยภำยใน 45 วนั 
นบัแต่วนัที่มีเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบั
ช ำระหนี ้

6.1 ใหบ้ริษัทจดักำรเฉลี่ยเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินอ่ืนคืนในแตล่ะครัง้ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยตำม 1. ของส่วนที่ 1 แลว้แต่กรณี ภำยใน 
45 วนันบัแต่วนัที่มีเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้ 

6.2 ใหแ้จง้รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส ำนกังำนภำยใน 15 วนัท ำกำร
นบัแต่วนัที่บริษทัจดักำรไดเ้ฉลี่ยเงินคนื 

6.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นว่ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำร
รบัช ำระหนีไ้ม่คุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยบริษัทจดักำร
อำจน ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้งักลำ่วไปรวมจ่ำยในโอกำส
แรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยจะคุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยก็ได ้

หำกไดมี้กำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนจนครบถว้น
แลว้ และปรำกฏว่ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีน้ัน้ไม่คุม้กบั
ภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บรษิัทจดักำรอำจน ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่
ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้งักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็น NAV ของกองทนุก็ได ้ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรดงักล่ำวไดต้่อเม่ือไดร้ะบรุำยละเอียดไวใ้นขอ้ผูกพนัแลว้  

6.4 ส ำหรบักองทนุเปิดที่บริษัทจดักำรไดบ้นัทึกมลูคำ่ตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 
0 หำกต่อมำปรำกฏว่ำบรษิัทจดักำรไดร้บัช ำระหนีต้ำมตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้ง
ดงักล่ำวเป็นเงิน ใหบ้รษิัทจดักำรปฏิบตัิตำม 6.1 – 6.3 โดยอนโุลม 

 
กำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีป่รำกฏชื่อตำมทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
ณ เวลำที่ก ำหนด เท่ำนัน้ 
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่จดัใหมี้ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และกำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืน รวมทัง้กำรใหส้ิทธิหรือกำรจ ำกดัสิทธิใด ๆ แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมดุทะเบียนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ หำกไดก้ระท ำตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรือตำมกฎหมำยแลว้ ใหถ้ือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนำ้ที่แลว้ 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
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(ก) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทนุที่มิใชร่ำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุ
สถำบนั ผูล้งทนุรำยใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทนุสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนด ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อน
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ  
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว 
 
19. หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำร
ไปตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ ำเนินกำรดงักลำ่วและมีผลผกูพนัตำมมติ 
 
มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำย ใหถ้ือว่ำมตนิัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (มติ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทนุรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุนอกจำกจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นขอ้
ผกูพนั หรือที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้ว้ย 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั ตอ้งไดร้บัมติเสียง
ขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุชนดิใดชนิดหนึง่ ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแต่ละ
ชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่เป็นไปตำมและไม่ขดัหรือแยง้กบั
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ใหถ้ือว่ำขอ้ผกูพนัสว่น
ที่แกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญำ 
 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทั้งนี ้เรื่องทีก่ระทบ
ต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ใหร้วมถึง 
(ก) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและกำรคนืเงินทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนตำมขอ้ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน  
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(ง) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรประกนัตำมขอ้ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนั และขอ้ก ำหนด
เกี่ยวกบักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน ์
(จ) เร่ืองที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผู้ถือหน่วย
ลงทนุ 
(ก) เป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยไดร้บัมติโดยเสียงขำ้งมำกหรือมติ
พิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แลว้แต่กรณี หรือ 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงควำมเห็นว่ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 
ตอ้งกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตรำบริษทั 
(ถำ้มี) บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  ำกำรและเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถ
ตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุพรอ้มกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของ
กองทนุรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร : มี  
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรตกลงใหมี้กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฎิบตัิไม่เป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดควำมเสียหำย
แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสำมำรถน ำขอ้พิพำทเขำ้สู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ :  

22.1.1 หำกปรำกฏว่ำกองทนุมีจ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุลดลงเหลือนอ้ยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด  
 
22.1.2 ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตัิใหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทนุรวม หำกปรำกฏว่ำ  
(1) มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำรที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 
(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบรษิัทจดักำรมิไดป้ฏบิตัิหรือดแูลใหมี้กำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพ่ือผูล้งทนุทั่วไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำย
หน่วยลงทนุ  
(3) ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมผูล้งทนุประเภทสถำบนั หำกปรำกฎขอ้เท็จจริงว่ำมีผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นบคุคลอ่ืนใดที่มิใช่ผูล้งทนุประเภท
สถำบนัตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 
 
22.1.3 เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดักำรเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บรษิัทจดักำรกระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิด
ควำมเสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ทีข่องตน 
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22.1.4 เม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
22.1.5 ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกแลว้ ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรที่สำมำรถลงทนุไดอ้ย่ำงเหมำะสมและ/หรือกรณีอ่ืนใดตำมที่
ก ำหนดไวใ้นโครงกำร บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงกำรจดักำรและด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด  
 
22.1.6 กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุเม่ือครบอำยโุครงกำร  
(1) วนัเลิกโครงกำรไดแ้ก่ วนัถดัจำกวนัครบอำยโุครงกำร  
(2) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระบญัชีกองทนุตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

22.2.1 แจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทรำบก่อนวนัเลิกกองทนุรวมไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำร โดยวิธีกำรดงันี ้
(ก)  แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(ข)  แจง้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(ค)  แจง้ตลำดหลกัทรพัยใ์นกรณีที่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ 
  
22.2.2  ด ำเนินกำรดว้ยวิธีกำรใด ๆ เพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทรำบเร่ืองดงักล่ำวก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำ
กำร  
 
22.2.3  จ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแสรำยวนั เงินฝำกประเภทออมทรพัย ์และตั๋วสญัญำใชเ้งินที่มี
ก ำหนดระยะเวลำใชเ้งินคืนเม่ือทวงถำม ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนวนัเลิกกองทนุรวม  
 
22.2.4 กรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเพรำะเหตอ่ืุนนอกเหนือกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุเม่ือครบอำยโุครงกำร บริษัทจดักำรจะ
ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
23. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  
 
บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผูช้  ำระบญัชีทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบเพ่ือท ำหนำ้ที่รวบรวม และ
แจกจ่ำยทรพัยส์ินที่คงเหลือจำกกำรช ำระหนีส้ินของกองทนุรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมแต่จ ำเป็นเพ่ือช ำระบัญชีกองทนุ
ใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธีิกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
 
ส ำหรบัคำ่ใชจ้่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยเงิน
คืนใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุตำมมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิเท่ำทีค่งเหลืออยู่ตำมสดัสว่นจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงกำร  
 
เม่ือไดช้ ำระบญัชีเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และภำยหลงัจำกจด
ทะเบียนเลิกกองทนุรวมแลว้ หำกปรำกฎว่ำยงัมีทรพัยส์ินคงคำ้งอยู่ใหผู้ช้  ำระบญัชีจดักำรโอนทรพัยส์ินดงักล่ำวใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดใหท้ี่ท  ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช  ำระเงินคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่มำรบัเงิน หรือเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุที่บรษิัท
จดักำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้หรือในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน 
บริษัทจดักำรจะอำ้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรเป็นภมิูล ำเนำ เพื่อบริษัทจดักำรจะไดน้ ำทรพัยด์งักล่ำวไปวำงทรพัย ์ณ ส ำนกังำนวำงทรพัย ์และ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้ 
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โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดักำรกองทนุรวม 
 



กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนีต่้างประเทศ 6M78-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

 
 

 

หนังสือชีช้วนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ ากดั (“บริษัทจดัการ”)  ไดส้อบทานขอ้มลูในหนงัสือชีช้วน
ฉบบันีด้ว้ยความระมัดระวังในฐานะผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมแลว้ และบริษัทจัดการ
ขอรบัรองว่าขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด และไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้ง
แจง้ในสาระส าคญั 

 
 
 
 
 

 
 

ผูม้ีอ  านาจลงนาม………………………………… 
(นางสาวสดุาภรณ ์งามวิไลกร) 

ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


