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หน้ า 1

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

กองทุนเปิ ดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) เพือนักลงทุนทัวไป และรับซื (อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึงจะส่งผลให้ มี net exposure ในตราสารแห่งทุนโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
และมีนโยบายการลงทุนในส่วนอืนดังต่อไปนี (
1.

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึงหุ้นสามัญ ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉลี ยในรอบปี บัญ ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้ นลงทุนในหุ้นทีมีแนวโน้ มจ่ายเงินปั นผลดีเป็ นลําดับแรก และหุ้นทีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตําถึงปานกลาง
(Small and Medium Market Capitalization) เป็ นลําดับถัดไป โดยจะไม่ตดั สิทธิของกองทุนในการลงทุนในหุ้นทีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูง และ
สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ซึงใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื (อหุ้นหรื อผลประโยชน์อืนใดทีได้ มาจากการลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทังนี
( ( บริ ษัท
จัดการจะวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสาร เพือพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลในอนาคต
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง( หากมีการเปลียนแปลงผลการดําเนินงานหรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนัยสําคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลียนการ
ลงทุนในหุ้นดังกล่าวให้ เหมาะสม

2.

เงินลงทุนส่วนทีเหลือ จะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึงตราสารหนีห( รื อเงินฝาก ตราสารกึงหนีก( ึงทุน หรื อหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอืนหรื อหาดอกผลโดยวิธีอืนตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ ลงทุนได้

3.

บริ ษัท จัดการอาจลงทุน ในสัญ ญาซือ( ขายล่วงหน้ า โดยทีการเข้ าเป็ นคู่สัญ ญาในสัญ ญาซือ( ขายล่วงหน้ าดังกล่ าว บริ ษัท จัดการจะปฏิ บัติ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ( ทังนี
( ( จะไม่ลงทุนในตราสารทีมีลกั ษณะของสัญญาซื (อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)
(3.1) ไม่ ทําให้ วัต ถุป ระสงค์ หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุน เบี ยงเบน และต้ องไม่ มีลัก ษณะเป็ นการเคลื อนย้ ายความเสี ยงด้ านเครดิ ต หรื อเป็ นการ
เคลือนย้ ายผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรื อเศรษฐกิจ (Credit Derivative)
(3.2) เป็ นการเพิมประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ภายใต้ วตั ถุประสงค์ เพือลดความเสียง (Hedging) ลดค่าใช้ จ่าย
(Cost reduction) หรื อเพิมผลตอบแทนโดยไม่เพิมความเสียงแก่กองทุนอย่างมีนยั สําคัญ (Return enhancement)

4.

บริ ษัทจัดการอาจจัดให้ มีการสนับสนุนด้ านสภาพคล่องแก่กองทุน โดยกู้ยืมเงินหรื อทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื (อคืนตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเพือกองทุนได้

5.

ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีร( วมด้ วย ทัง( นี ( โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(5.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(5.2) ช่วงระยะเวลาทีต้ องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้ รับคําสังขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุน หรื อเพือรอการลงทุน ทังนี
( ( ต้ องไม่
เกินกว่า 10 วันทําการ

ผลตอบแทนที$ผ้ ูลงทุน
จะได้ จากเงินลงทุน :

-

โอกาสทีจะได้ รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึน( ของหลักทรัพย์ทีลงทุน โดยจะได้ รับ
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน ทัง( นี ( กรณี ลูกค้ าทีเป็ นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี จากกําไรส่วนเกิน
ดังกล่าว

-

โอกาสทีจะได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุน ซึงกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง( โดยพิจารณาจากผลการ
ดําเนิ นงานสิน( สุดตามช่ วงเวลาที บริ ษั ทจัด การเห็ นสมควร ในอัตราไม่ตํ ากว่าร้ อยละ 10 ของกํ าไรสุท ธิ ในงวดบัญ ชีทีจะ
จ่ายเงินปั นผลหรื อกําไรสะสมแล้ วแต่กรณี และการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องไม่ทําให้ กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิมขึน(
ในงวดทีมีการจ่ายเงินปั นผลนัน( การพิจารณาจ่ายเงินปั นผลจะขึน( อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ทัง( นี ( บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายเงินปั นผล หากกรณีเกณฑ์ทีใช้ พิจารณาดังกล่าวข้ างต้ นในแต่ละงวดบัญชีทีจะจ่ายเงินปั นผลน้ อยกว่า
0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยBจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 2
คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที$สําคัญของกองทุน












มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มี
กองทุนรวมนี (มีจํานวนเงินทุนโครงการ (fund size) ล่าสุด เท่าใด
- 100,000 ล้ านบาท (หรื อ จํานวน 10,000 ล้ านหน่วย)
กองทุนรวมนี (เหมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนของผู้มีเงินออมโดยเป็ นเงินลงทุนส่วนทีสามารถรับความผันผวนในระยะสัน( และความเสียงในระดับทีสูงได้ เพือโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนทีดีในระยะปานกลางถึงระยะยาว
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็ นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี
ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
เนืองจากกองทุนนี (จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารทุน เงินลงทุนของท่านอาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากการเปลียนแปลงของราคาหุ้นที
กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ อันเนืองมาจากการเปลียนแปลงของผลประกอบการของบริ ษัทผู้ออกหุ้น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม หรื อปริ มาณการซื (อ
ขายหุ้น
กองทุนรวมนี (เป็ นกองทุนรวมทีมีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมทีมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
กองทุนรวมนี (มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- วันทีสิ (นสุดรอบบัญชีคือ วันที 31 มีนาคม ของทุกปี

2. ข้ อกําหนดในการซือ3 ขายและโอนหน่ วยลงทุน


กองทุนรวมนี (มีวิธีการขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
(1) วิธีการขายหน่ วยลงทุน
(1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.1) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน
สําหรับผู้ทีไม่เคยเปิ ดบัญชีกองทุนภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ ผู้สงซื
ั (อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการ เพือประโยชน์ใน
การติด ต่อทํารายการซือ( ขาย และสับเปลี ยนหน่ วยลงทุน โดยผู้สังซือ( ต้ องกรอกรายละเอี ยดและข้ อความต่ างๆ ในคําขอเปิ ดบัญ ชี
กองทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วนและตามความเป็ นจริ ง พร้ อมทังแนบเอกสารประกอบการเปิ
(
ดบัญชี ดังนี (
เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบุคคลธรรมดา
กรณีนิติบุคคล
ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึงลงนามรับรองความถูกต้ อง ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
ข) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
ค) ตัวอย่างลายมือชือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและหรื อผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและเงือนไขการลงนาม
ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิติบคุ คล
จ) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจในกรณี ผ้ ู มี อํ า นาจลงนามแทนนิ ติ
บุคคลไม่ได้ เป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามทีระบุในหนังสือ
รับรองกระทรวงพาณิ ชย์ ซึงเอกสารดังกล่าวมีการลงนาม
รับรองความถูกต้ อง
หรื อเอกสารอืนใดทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุน ตังแต่
( 2 คนขึน( ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชือผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านัน( เป็ นผู้ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลทีมีชือแรกในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
( ( จะต้ องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
(1.1.2) การเปิ ดบัญชีกองทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถเปิ ดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุนทีเปิ ดให้ บริ การได้ โดยมีข้อกําหนดและเงือนไขเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ของผู้ให้ บริ การแต่ละราย
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -
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(1.2) มูลค่ าขัน3 ตํ$าของการสั$งซือ3 หน่ วยลงทุน
มูลค่าขัน( ตําของการสังซื (อ 500 บาท ซึงคํานวณเป็ นหน่วยลงทุนได้ โดยนําจํานวนเงินทีสังซื (อหน่วยลงทุน หารด้ วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึง
เท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น สังซื (อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที...................ซึงมีราคา
ขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะได้ รับจํานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้ วย 10.15) เป็ นต้ น
(1.3) วันและเวลาที$เสนอขายหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถซื (อหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการซือ3 ขายภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ทีบริ ษัทจัดการกําหนด
(1.4) ช่ องทางการสั$งซือ3 และการชําระเงินค่ าสั$งซือ3 หน่ วยลงทุน
 กรณีส$ ังซือ3 ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้สงซื
ั (ออาจชําระเป็ นเงินโอน เช็ค หรื อดราฟต์ โดยผู้สงซื
ั (อทีชําระเป็ นเช็ค ต้ องขีดคร่ อมการสังจ่ายในนาม “บัญชีจองซื (อหน่วยลงทุนกองทุน
เปิ ดกรุงศรี ห้ นุ ปั นผล” ซึงบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา หรื อ “บัญชีจองซื (อหน่วยลงทุน บลจ.
กรุ งศรี ” ซึงบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรี อยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี (แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพือรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคาร
ทิสโก้ หรื อทีบริ ษัทจัดการกําหนดเพิมเติม
 กรณี ส$ ังซือ3 ผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3
คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซื (อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสังซื (อหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางนี (ได้
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหักเงินตามจํานวนเงินค่าซื (อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สงซื
ั (อทีได้ ให้ ไว้ ตามวิธีการทีกําหนด ในกรณี ที
เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรื อบริ ษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซือ( ได้ หรื อรายการคําสังไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใด บริ ษัทจัดการหรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ( คืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสังซือ( หน่วยลงทุนนัน( โดยผู้สังซือ( สามารถใช้ บริ การสังซือ( หน่วยลงทุน ใหม่ได้
ตามปกติ
(1.5) การจัดสรรหน่ วยลงทุน และการคืนเงินค่ าซือ3 หน่ วยลงทุน
ในกรณี ทีมีการสังซื (อหน่วยลงทุนมีผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยทีจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ โดยใช้ หลักการ “สังซื (อก่อนได้ ก่อน” ตามข้ อมูลทีได้ มีการบันทึกรายการซื (อขายหน่วย
ลงทุนของบริ ษัทจัดการ ทังนี
( ( บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
(
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า และบริ ษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื (อหน่วยลงทุนส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรร พร้ อมดอกเบี (ย (ถ้ ามี) ให้ ผ้ สู งซื
ั (อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนทีผู้สงซื
ั (อได้ ระบุไว้ ในการเปิ ดบัญชีกองทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งทางโทรศัพท์ หรื อการสือสารข้ อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครัง( แก่ผ้ ูสงซื
ั (อหน่วยลงทุนทีไม่ได้ รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนทีสังซื (อหน่วยลงทุน
(2) วิธีการรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน
(2.1) มูลค่ าขัน3 ตํ$าของการขายคืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ตํากว่า 500 บาท หรื อ 50 หน่วย และในกรณี ทีการสังขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวน
หน่วยลงทุนคงเหลือตํากว่า 50 หน่วย หรื อในกรณีทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการขายคืน มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏ
อยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
(
าทีปรากฏ
อยู่ในรายการทีบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน( ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนตํากว่า 50 หน่วย บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทีจะรับซื (อคืนหน่วยลงทุนทังหมด
(
(2.2) วันและเวลาการสั$งขายคืนหน่ วยลงทุน
ทุกวันทําการซือ3 ขายภายในเวลา 15.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ทีบริ ษัทจัดการกําหนด
(2.3) ช่ องทางการสั$งขายคืนหน่ วยลงทุน
 วิธีการขายคืนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคําสังขายคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อม
ทัง( ระบุจํานวนหน่วยลงทุนทีต้ องการขายคืน เมือเจ้ าหน้ าทีตรวจคําสังขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะส่งมอบสําเนาคําสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนทีได้ ลงนามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังขายคืน
นัน( ได้ เสร็ จสิ (นสมบูรณ์ แล้ วไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง( สิ (น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซื (อคืนภายในวันทําการถัดจากวันที
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทุน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -
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บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื (อคืนหน่วยลงทุนของสิ (นวันทําการซื (อขายหน่วยลงทุนนัน( ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื (อคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนทีหักออกจากผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน
 วิธีการขายคืนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนั บสนุ นการขายหรื อ
รั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถือหน่วยลงทุนทีได้ สมัครการใช้ บริ การซื (อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถขายคืน
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางนีไ( ด้ โดยผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุนสามารถสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัวโมง ทุกวันทําการและวันหยุดทํา
การซือ( ขายหน่ วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจําตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่านระบบอิน เทอร์ เน็ตที บริ ษั ทจัดการ หรื อ บมจ.ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
กําหนดไว้
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการสังขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการทีกําหนดของวันทําการซื (อขายใด เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนในวัน
ทําการซื (อขายนัน( โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคารับซื (อคืนหน่วยลงทุนของสิ (นวันทําการซื (อขายหน่วยลงทุนนัน( ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื (อคืนและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนทีหักออกจากผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน และการสัง
ขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาทําการทีกําหนดของวันทําการซื (อขายใด จะถือเป็ นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ทัง( นี (
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริ ษัทจัดการ
เป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน(
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานทีปรากฏอยู่ทีบริ ษัทจัดการ
เป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน(
นายทะเบียนจะปรับลดจํานวนหน่วยลงทุนทีรับซื (อคืนภายใน 2 วันทําการภายในวันทําการถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทุน
เงื$อนไขการใช้ บริการ
1) ในการสังขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สังขายคืนจะต้ องอ่านคําแนะนําของบริ ษัทจัดการและปฏิบตั ิจนครบขัน( ตอนการสังขายคืนหน่วยลงทุน
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทังนี
( ( ผู้สงขายคื
ั
นจะต้ องกดยืนยันความถูกต้ องภายหลังจากทีระบบได้ ทบทวนการทํารายการของผู้สงขายคื
ั
นแล้ ว
2) เมือผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรายการสังขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดทังสิ
( (น
3) เอกสารใบบันทึกรายการทีพิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์ เน็ต สามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทํารายการได้ เท่านัน( บริ ษัทจัดการจะ
พิจารณาจากหลักฐานทีปรากฏอยู่กบั บริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทํารายการทีสมบูรณ์แล้ วนําไปใช้ อ้างอิงได้
4) บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที จะหยุ ด ระบบงานเป็ นการชัวคราวโดยทัน ที โดยไม่ ต้ องแจ้ งผู้ใ ช้ บ ริ ก ารทราบล่ วงหน้ า ในกรณี ที เกิ ด
ข้ อผิดพลาดจากระบบการให้ บริ การ หรื อกรณี อืนใดทีอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแก้ ไข
กรณีดงั กล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายใน st วันนับตังแต่
( วนั ถัดจากวันทีเกิดเหตุการณ์หรื อรับทราบเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้ วแต่กรณี
5) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดการให้ บริ การชัวคราวหรื อถาวร ซึงบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนปิ ดการให้ บริ การ
ดังกล่าว โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที สํานักงานของบริ ษั ทจัด การหรื อผู้ส นับ สนุนหรื อเว็บไซต์ข องบริ ษั ทจัด การหรื อสื ออิเล็ กทรอนิ กส์ ที
เกียวข้ อง
 การขายคืนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอื$นๆ ที$จะมีขึน3 ในอนาคต
บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุน อาจเพิมเติมช่องทางการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนอืนใดทีจะมีขึน(
ในอนาคต ซึงจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีเกียวข้ องตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด เพืออํานวย
ความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการเพิมเติมช่องทางดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย
7 วันทําการ และปิ ดประกาศให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วันทําการก่อนวันเริ มให้ บริ การ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและ/หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุน รวมทังสื
( ออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
(2.4) การชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการดังนี (
 โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังให้ โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีเงินฝาก โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อวิธีอืนใดอันจะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรื อ การ
โอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากนี ( ถ้ าหากบริ ษัทจัดการ
ไม่สามารถโอนเงินเข้ าบัญชีทีได้ แจ้ งไว้ ไม่ว่าด้ วยกรณีใดๆ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกเช็ค ขีดคร่ อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสังจ่ายผู้ถือ
หน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร
เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
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 รับเช็คทางไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสังให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชือและที
อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึงบริ ษัทจัดการจะนําส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทังนี
( ( ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึน(
เงิน บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ทธิ ในการดํ าเนิน การตามวิธี ที นายทะเบี ยนหน่ วยลงทุน เห็ น สมควร เช่ น การโอนเงิน ผ่า นระบบพร้ อมเพย์
(PromptPay) เป็ นต้ น
 รับเช็คด้ วยตนเองทีบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุนอืน
ผู้ถือหน่ วยลงทุน อาจสังให้ บริ ษัท จัดการดําเนิน การออกเช็ค ขีดคร่ อมค่ าขายคืนหน่วยลงทุนและรั บเช็ คด้ วยตนเองทีบริ ษั ทจัด การ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุนอืน ซึงสามารถรับได้ ทัง( นี ( ในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ นําเช็คไปขึน( เงิน บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการตามวิธีทีนายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
(3) วิธีการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
(3.1) วันและเวลาในการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
เปิ ดให้ สับเปลียนหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. กรุ งศรี
จํากัด” ซึงบริ ษัทจัดการได้ ประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้ เป็ นไปตามวันและเวลาสับเปลียนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้ นทางและ/หรื อกองทุนปลายทาง
(3.2) มูลค่ าขัน3 ตํ$าในการสับเปลี$ยนเข้ ากองทุน
กรณีกองทุนนีเ( ป็ นกองทุนต้ นทาง: ท่านสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนโดยระบุจํานวนหน่วยลงทุนในการสับเปลียนไม่ตํากว่า 50 หน่วย หรื อ
เป็ นจํานวนเงินไม่ตํากว่า 500 บาท ในกรณีทีการสังสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้ จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํากว่ามูลค่าขัน( ตําที
กําหนด หรื อในกรณี ทีจํานวนหน่วยลงทุนทีผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องการสับเปลียนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึกโดย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลียนหน่วยลงทุนทัง( หมดเท่าทีปรากฏอยู่ในรายการทีบันทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน( และในกรณี ทีผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญ ชีตํากว่ามูลค่าขัน( ตําทีกําหนด บริ ษั ท
จัดการขอสงวนสิทธิทีจะรับสับเปลียนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทังหมด
(
เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน ภายใต้ วิธีการ
ทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า ทัง( นี ( บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาการทํารายการ
สับเปลียนหน่วยลงทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่าขัน( ตํา และ/หรื อปรับลดมูลค่าขัน( ตําของการสังสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยขึ (นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
กรณี กองทุนนีเ( ป็ นกองทุนปลายทาง: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับการยกเว้ นข้ อจํากัดจํานวนเงินขัน( ตําในการซือ( หน่วยลงทุนตามทีระบุในหัวข้ อ
“การสังซื (อหน่วยลงทุน”
(3.3) ช่ องทางการสับเปลี$ยนเข้ ากองทุน
 การสับเปลี$ยนผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน
ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุ น สามารถสังสับ เปลี ยนหน่ ว ยลงทุ น ได้ ที บริ ษั ท จั ด การ หรื อผู้ ส นั บ สนุ น การขายหรื อรั บ ซื อ( คื น หน่ ว ยลงทุ น โดยกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
( จํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินทีต้ องการ
สับเปลียน เมือเจ้ าหน้ าทีตรวจสอบคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนว่าถูกต้ องแล้ ว เจ้ าหน้ าทีจะส่งมอบสําเนาคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนทีลง
นามรับรองความถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐานต่อไป
 การสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ ของบริ ษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุนอื$น
ผู้ถือหน่ วยลงทุน ทีได้ สมัค รการใช้ บริ การซือ( ขายหน่ วยลงทุน ผ่านช่องทางอิเล็ กทรอนิก ส์และมี รหัสผ่านเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจะสามารถสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี (ได้
ในกรณีทีกองทุนนีเ( ป็ นกองทุนต้ นทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัวโมง ทุกวันทําการและวันหยุดทํา
การซื (อขายหน่วยลงทุน ทังนี
( ( บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการสังสับเปลียนหน่วยลงทุนภายในเวลาทําการทีกําหนดของวันทําการสับเปลียนใด
เป็ นการสับเปลียนหน่วยลงทุนในวันทําการสับเปลียนนัน( โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาสับเปลียนหน่วยลงทุน ซึงได้ รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุน
ผู้สงสั
ั บเปลียนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลียนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสังสับเปลียนนัน( ได้ เสร็ จสิ (นสมบูรณ์แล้ วไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทังสิ
( (น ทังนี
( ( บริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิทีจะพิจารณาให้ เพิกถอนการสังสับเปลียน
หน่วยลงทุนได้ เมือมีเหตุจําเป็ นและสมควร โดยขึ (นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะพิจารณาข้ อมูลเวลาการทํารายการของผู้สังสับเปลียนหน่วยลงทุนภายใต้ หลักฐานทีปรากฎอยู่ทีบริ ษั ท
จัดการเป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน(

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -
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(3.4) ราคาขายและรั บซือ3 คืนกรณีสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี (เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื (อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลียนหน่วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนต้ นทาง: การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้ มูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคารับซื (อคืน
ของวันทําการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทาง (ถ้ ามี) และ
ค่าใช้ จ่ายในการซื (อขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนปลายทาง: การคํานวณราคาสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ ากองทุน จะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนทีใช้ เพือคํานวณราคาขายของวันทํา
การก่อนวันทีกองทุนปลายทางจะได้ รับเงินจากการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้ นทาง บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วย
ลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่ายในการซื (อขายหลักทรัพย์ (ถ้ ามี)
อนึ ง มูลค่าหน่วยลงทุนที ใช้ คํานวณราคาขายและรั บซือ( คืนในการสับเปลียนหน่วยลงทุนข้ างต้ นต้ องเป็ นมูลค่าทีได้ รับ การรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ ว



(3.5) เงื$อนไขในการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ทีจะไม่อนุญ าตให้ มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน โดยขึน( อยู่กับดุลยพินิจของบริ ษั ท
จัดการ
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปิ ดให้ บริ การสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง( แรก เป็ นการชัวคราวและ/หรื อ
ถาวรในกรณีทีบริ ษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์สูงสุด หรื อมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ ต่อชือเสียง
หรื อต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อเหตุอืนใดตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทัง( นี ( บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิในการปิ ดรับคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
กรณีใดทีบริ ษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุนหรื อไม่รับซื (อคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับ และ/หรื อปฎิเสธ และ/หรื อระงับคําสังซื (อ และ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน กรณีดงั ต่อไปนี (
1. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับคําสังซื (อ และ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง( แรก เป็ นการชัวคราวหรื อถาวรก็
ได้ ตามทีบริ ษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
( ( บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคําสังซื (อและ/หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุน
โดยจะประกาศไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง และแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
2. บริ ษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสังซื (อหน่วยลงทุนของผู้สงซื
ั (อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี (โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(2.1) คําสังซื (อทีจะมีผลให้ ผ้ สู งซื
ั (อหน่วยลงทุนรายนันถื
( อหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2.2) เพือรักษาผลประโยชน์ สูงสุดของกองทุนและ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทีถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสังซือ(
หน่วยลงทุน และ/หรื อระยะเวลาของการลงทุนเป็ นหลัก ซึงอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริ หารและจัดการลงทุนได้
3. ในกรณีทีบริ ษัทจัดการได้ จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนทีได้ จดทะเบียนไว้ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธ
การสังซื (อหน่วยลงทุน ตังแต่
( วนั ทําการซื (อขายถัดจากวันทีจําหน่ายหน่วยลงทุนได้ เต็มตามจํานวนทีจดทะเบียนไปจนกว่าบริ ษัทจัดการจะเห็นสมควรทีจะ
ทําการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง( ต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้ าไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนหรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการหรื อสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
4. บริ ษั ท จัด การ หรื อบริ ษั ท ประกัน ชีวิ ตในกรณี ข องการสังซื อ( กรมธรรม์ ป ระกัน ชีวิต ควบหน่วยลงทุน อาจปฏิ เสธคํ าสังซือ( หน่ วยลงทุน ของผู้ล งทุนที ซื อ(
กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคําสังดังกล่าวอาจเข้ าข่ายลักษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรื อการก่อการร้ าย หรื อเข้ าข่ายบุคคลทีบริ ษัท
ประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน
5. บริ ษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราว และ/หรื อถาวรในกรณีทีบริ ษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์ หรื อมี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อกรณีทีจํานวนทีขายคืนหน่วยลงทุนต้ นทางตํากว่าจํานวนขันตํ
( าทีบริ ษัทประกันชีวิตกําหนดในการสับเปลียน
หน่วยลงทุน



กองทุนรวมนี (มีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซื (อคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว และการ
หยุดรับคําสังซื (อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ไว้ อย่างไร
การเลื$อนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน
1. บริ ษัทจัดการจะเลือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ แล้ วได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้
ในโครงการ ซึงต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี (
(1) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทีเข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ( โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ
(ข) มีเหตุทีทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริ ษัทจัดการ
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -
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(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื (อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ องต่างจาก
ราคารับซื (อคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้ องตังแต่
( หนึงสตางค์ขึน( ไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
( ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื (อคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้ อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1. บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี (
(1) เลื อนกํ าหนดชํ า ระค่ าขายคื น ได้ ไม่ เกิ น 10 วัน ทํ า การนับ แต่ วัน ที ผู้ถื อหน่ วยลงทุน มี คํ าสังขายคื น หน่ ว ยลงทุน นัน( เว้ น แต่ ได้ รับ การผ่ อนผัน จาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ ทราบเรื องดังกล่าวด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื อนกํ า หนดชํ า ระค่ า ขายคื น พร้ อมทัง( จัด ส่ งรายงานที แสดงเหตุ ผ ลของการเลื อน และหลัก ฐานการได้ รับ ความเห็ น ชอบของผู้ดู แ ล
ผลประโยชน์ ตามข้ อ 1. (1) หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้ อ 1. (2) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง( นี ( บริ ษัท
จัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะรับซื (อคืนหน่วยลงทุน
นัน( โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง







การหยุดรั บคําสั$งซือ3 หรื อขายคืนหน่ วยลงทุน
การหยุดรับคําสังซื (อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อในกรณีทีมีความจําเป็ นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรื อเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริ ษัทจัดการจะหยุดรั บคําสังซือ( คําสังขายคืนหรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมได้ เป็ นการชัวคราวตามระยะเวลาทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึงไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน
กองทุนรวมนี (กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่างไร
- กองทุนนี (เป็ นกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนทัวไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ตามปกติ
- ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยืนคําขอโอนหน่วยลงทุนทีบริ ษัทจัดการและ/หรื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุน
พร้ อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ ามี)
- ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมือนายทะเบียนได้ บนั ทึกชือผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว ซึงนายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั
ขอโอนหน่วยลงทุนและคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทุนได้ จากช่องทางใด
- ท่านสามารถติดตามข้ อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ท่านสามารถซื (อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนี (ได้ หรื อไม่ ?
- ได้ ทังนี
( ( การซื (อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตั ทิ ีแตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติทีซื (อขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี (เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ฯ ได้ ที
(1) บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2274-9400 หรื อ 02-276-1025

3. สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน






กองทุนรวมนี (มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- กองทุนรวมนี (จะใช้ ระบบไร้ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชือผู้เปิ ดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- บริ ษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึงได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรื อ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน( โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี (อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื องใด ภายใต้ เงือนไขอย่างไร
- กองทุนนี (มีข้อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียงในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
(
กองทุนรวม บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ทีเป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเกิน
ดังกล่าว
ในกรณีทีกองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซงหุ
ึ ้ นของบริ ษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการทีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการเพิมเติม หรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีทีบริษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ทีสํานักงานของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -
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กองทุนรวมนี (มีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนโดยติดต่อกับบริ ษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207
- กองทุนรวมนี (มีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีทีบริษัทจัดการปฎิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ( และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเกียวข้ อง
อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
การระบุภมู ิลําเนาในประเทศไทย เพือการวางทรัพย์สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทีไม่มีภมู ิลําเนาในประเทศไทย
- ในกรณีทีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่างอืน บริ ษัทจัดการจะอ้ างอิงทีอยู่ของบริ ษัทจัดการเป็ นภูมิลําเนา เพือบริษัท
จัดการจะได้ นําทรัพย์ดงั กล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานักงานวางทรัพย์

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -
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หน้ า 9
4. บุคคลที$เกี$ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
 ข้ อมูลเกียวกับบริ ษัทจัดการ ซึงอย่างน้ อยต้ องมีรายชือกรรมการและผู้บริ หาร จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
(
การบริ หารจัดการของบริ ษัท และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- กรรมการของบริ ษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชือดังต่อไปนี (
(1) นายพงษ์ อนันต์ ธณัติไตร
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริ ญ
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(7) นายเทซึ นาคากาวะ
(9) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

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

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
(
การบริ หารจัดการของบริ ษัท 142 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 427,109 ล้ านบาท


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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี (
ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการซื (อขายหลักทรัพย์
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายกํากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบริ หารความเสียงด้ านการลงทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี (
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี (
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์

บริษท
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รายชือผู้จดั การกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนรวม รวมทังหน้
( าทีความ
รับผิดชอบของผู้จดั การกองทุนดังกล่าว
ชื$อ นามสกุล
นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา

นายสาธิต บัวชู

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

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

หน้ าที$ความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน

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

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน

นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์

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

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์

นายปี ติ ประติพทั ธิ{พงษ์

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

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

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายลูกค้ าบุคคลเเละ
บริ การ

นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์

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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์สินเชือ
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รายชือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar) และผู้ดแู ลผลประโยชน์ (trustee)
- รายชือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื (อคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริ ง จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ดบี ีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ทรี นีตี ( จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชัน พาร์ ทเนอร์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่อย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
บริ ษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื (อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื (อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื (อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื (อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -

เบอร์ โทรศัพท์
1572
0-2659-7000
0-2231-3777, 0-2632-0777
02-949-1000
02-658-6300
02-638-5000
0-2680-1234
02-695-5000
0-2305-9000
02-761-9000
0-2857-7000
0-2217-8888
02-620-2000
0-2646-9650
0-2658-5800
0-2343-9500, 0-2801-9100
0-2658-8888
0-2659-8000
0-2660-5000
0-2660-6677
0-2635-1700
02-205-7000
02-672-5920
02-633-6699
02-648-1111
0-2359-0000
02-696-0000
0-26975300
02-648-3600
02-088 9999
02-299-8000
02-659-3456
02-207-2100
02-861-4820
02-352-5100
02-633-6000
02-009-8000
02-266-6698
02-026-5100
02-107-1664
02-022-1400
02-626-7000
0-2117-7878
0-2274-9400
บริษท
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รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื (อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื (อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริ สต์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ ด จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซิตี (แบงก์

เบอร์ โทรศัพท์
02-016-8600
02-508-1567
02-061-9621
02-095-8999
02-430-6543
02-829-6291-94
02-788-2000

 รายชื$อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
รายชื$อผู้สอบบัญชี
1
2
3

นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
นางสาว สุภาภรณ์ มังจิตร
นางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์

ที$อยู่
บริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
เลขที 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553

 รายชื$อนายทะเบียนหน่ วยลงทุน (Registrar)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
 รายชื$อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2128-2316
ทังนี
( ( นอกจากหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ
( ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าทีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
5. ช่ องทางที$ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี 3


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

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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -
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สรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล
ส่ วนที$ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. ตราสารภาครัฐไทย
2. หน่วย CIS ในประเทศ ตามทีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที 2 ข้ อ 1.1 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน
3. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้รับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง
ดังนี (
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
( ( เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารทีรัฐบาลเป็ นประกัน
4. ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี (
4.1 เป็ นตราสารหนี ( หรื อตราสารกึงหนี (กึงทุน ทีผู้ออกจัดตั (งขึ (นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี (
4.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี ( < 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน และไม่ได้ มี
ลักษณะตาม 4.2.1 หรื อ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคล
ดังนี (
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี ( > 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้ องขึ (นทะเบียน
หรื ออยู่ในระบบของ regulated market
5. ทรัพย์สินดังนี (
5.1 ตราสารทุนทีจดทะเบียนซื (อขายในกระดานซื (อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET
(แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการ
เพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื (อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนทีออกโดยบริ ษทั ทีจัดตังขึ
( (นตามกฎหมายไทย ซึงหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวซื (อขายใน
กระดานซื (อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริ ษัททีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื (อขายใน SET)
5.3 หุ้นทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื (อขายตาม 5.1
5.4 DW ทีมี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ( ทีคู่สญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5.1 reverse repo
5.5.2 OTC derivatives
5.6 หน่วย property ทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี (
5.6.1 จดทะเบียนซื (อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื (อขายในกระดานซื (อ
ขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื (อ
ขายใน SET)
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 10%
ไม่เกิน 20%

ไม่เกินอัตราดังนี ( แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ (าหนักของตราสารทีลงทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ( แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ (าหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน benchmark + 5%
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6.

7.

5.6.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื (นฐาน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที
สํานักงานกําหนด
5.7 หน่วย private equity ทีจดทะเบียนซื (อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือจดทะเบียนซื (อขายใน
กระดานซื (อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่
รวมถึงหน่วย private equity ทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื (อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
5.8 หน่วย CIS ตามทีระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที 2 ข้ อ 1.2 ของประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ทีจดทะเบียนซื (อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื (อขายในกระดาน
ซื (อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออก
จากการซื (อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
หน่วย property ของกองทุนทีมีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื (นฐาน
ไม่เกินอัตราดังนี ( แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีสํานักงาน
(1) 15% หรื อ
กําหนด และมีลกั ษณะตาม 5.6.1
(2) นํ (าหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน benchmark + 5%
ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้ อ 1. – ข้ อ 6. (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ( ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที$ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ั ญาใน ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงดังนี ( แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษัทดังกล่าว
(1) 25% หรื อ
(2) นํ (าหนักของทรัพย์สินทีลงทุน ใน benchmark + 10%
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี ( ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที$ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรั พย์ สิน (product limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัว‹ แลกเงินหรื อตัว‹ สัญญาใช้ เงิน ทีนิติบคุ คลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงจ่
ั าย หรื อคู่สญ
ั ญา
ดังนี (
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
( (น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีกองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ{มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
securities lending หรื อ derivatives)
2. ทรัพย์สินดังนี (
2.1 ตัว‹ แลกเงิน หรื อตัว‹ สัญญาใช้ เงิน ทีมีเงือนไขห้ ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการให้ มีการ
รับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรื อมีเงือนไขให้ กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 7 ของส่วนนี ( แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ( หรื อตราสารกึงหนี (กึงทุน ทีมีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี (
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้ อ 4 ในส่วนที 1: อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตาม
ผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ น
กองทุนรวมทีมีอายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลียตามรอบอายุ
กองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช่กบั กองทุนรวมทีอายุโครงการคงเหลือ
< 6 เดือน ทังนี
( ( เฉพาะกองทุนรวมทีมีอายุโครงการ > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%
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2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
reverse repo
securities lending
หน่วย CIS
หน่วย property
total SIP ซึงได้ แก่
7.1 ทรัพย์สินตามข้ อ 7 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
7.2 ตราสารหนี ( หรื อตราสารกึงหนี (กึงทุน ทีมีอนั ดับความน่าเชือทีตัวตราสารและ/หรื อผู้ออกตรา
สารทีตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)
derivatives ดังนี (
8.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมีวตั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง (hedging)
8.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมิใช่เพือการลดความเสียง (non-hedging)

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

ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่
global exposure limit
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ product limit
ส่ วนที$ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที$ลงทุน (concentration limit)
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1. หุ้นของบริ ษัทรายใดรายหนึง
ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกัน ต้ องมีจํานวนหุ้นของบริ ษัท
รวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
(
ษัทนัน(
2. ตราสารหนี ( และตราสารกึงหนี (กึงทุน ของผู้ออกรายใด 2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี (สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนัน(
รายหนึง (ไม่รวมถึงตราสารหนี (ภาครัฐไทย)
ตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังนี
( ( ในกรณีทีผู้ออกตราสารมี
หนี (สินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงิน
ล่าสุด บริ ษัทจัดการอาจนํามูลค่าหนี (สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี (สินทางการเงินตาม
งบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี (สินทางการเงินนันจะต้
( องเป็ นข้ อมูลทีมีการเผยแพร่เป็ นการ
ทัวไป และในกรณีทผูี ้ ออกตราสารไม่มีหนี (สินทางการเงินตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง( แรกของผู้ออกตรา
สาร ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนี (ของผู้ออกราย
นันเป็
( นรายครัง( เว้ นแต่ในกรณีทีผู้ออกตราสารได้ มีการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี (โดยเป็ นตราสารทีออกใหม่และมี credit rating อยู่
ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating บริ ษัทจัดการจะลงทุนเพือกองทุน
ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอ
ขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง( เว้ นแต่กรณีทีผู้ออกตราสารได้ มีการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นราย
โครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี (
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -
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3.

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง

4.

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึง

5.

หน่วย private equity

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุ
(
นรวมทีออกหน่วยนัน(
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ( โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
( (นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
(
น property ทีออกหน่วยนัน( เว้ นแต่
เป็ นหน่วย property ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ( โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
( (นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทังหมดของกองทุ
(
น private equity

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

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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ซือ3 หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
(
หักด้ วย มูลค่าหนี (สินทังหมด
(
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีคํานวณ)
เรี ยกเก็บจริง
1 เม.ย. 63 –
31 มี.ค. 64
2.3472
2.1400
0.0395 (4)
0.1672
0.0005
ไม่มี

1 เม.ย. 64 –
31 มี.ค. 65
2.3328
2.1400
0.0251
0.1672
0.0005
ไม่มี

รายการที$เรี ยกเก็บ

อัตราตามโครงการ

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง3 หมดที$ประมาณการได้
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
 ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน

ไม่ เกิน 2.4289
ไม่เกิน 2.1400
ไม่เกิน 0.0642
ไม่เกิน 0.1672
ตามทีจ่ายจริ ง
ไม่มี

1 เม.ย. 62 –
31 มี.ค. 63
2.3476
2.1400
0.0401
0.1672
0.0003
ไม่มี

ไม่เกิน 1.0700

-

-

-

รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง3 หมด

ไม่เกิน 2.4289

2.3476

2.3472

2.3328

ค่ าใช้ จ่ายในการซือ3 ขายหลักทรั พย์

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

1 เม.ย. 62 –
31 มี.ค. 63
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
0.20 (3)

เรี ยกเก็บจริง
1 เม.ย. 63 –
31 มี.ค. 64
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
0.15

1 เม.ย. 64 –
31 มี.ค. 65
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เรี ยกเก็บ
0.15

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

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

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

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ ได้


ค่าธรรมเนียมอืน ๆ

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









รายการที$เรี ยกเก็บ

อัตราตามโครงการ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื (อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าใช้ จ่ายในการซื (อขายหลักทรัพย์ทีเรี ยกเก็บจากผู้ทํา
รายการ เมือมีการสังซื (อ ขาย หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุน
(เก็บเข้ ากองทุน) (2)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 0.50
ไม่เกิน 0.50
ไม่เกิน 0.50
ไม่เกิน 0.25
ตามอัตราทีเรี ยกเก็บ
จริ งในปั จจุบนั
10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษของ
1,000 หน่วย

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงซื
ั (อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราทีรวมภาษี มูลค่าเพิมหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษี อืนใดแล้ ว
(2) เฉพาะค่าใช้ จ่ายในการซื (อขายหลักทรัพย์ จะเริ มจัดเก็บจากผู้ถือหน่วยทันทีเมือมีการสังซื (อ หรื อสังขายคืน หรื อ สังสับเปลียนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขาย
ครัง( แรก กองทุนจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมนี ( โดยคํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน และนําเข้ ากองทุน ทังนี
( ( อัตราค่าใช้ จ่ายนีอ( าจมีการเปลียนแปลงได้ หากตลาด
หลักทรัพย์มีการประกาศเปลียนแปลง
(3) ปั จจุบนั เรี ยกเก็บในอัตราร้ อยละ 0.15 มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ( วนั ที 2 ธันวาคม 2562 เป็ นต้ นไป
(4) ปั จจุบนั เรี ยกเก็บในอัตราร้ อยละ 0.0251 โดยมีผลตังแต่
( วนั ที 16 มีนาคม 2564 เป็ นต้ นไป
ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
ระหว่างวันที 1 เมษายน 2564 ถึงวันที 31 มีนาคม 2565
PTR = 65.52%

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่ อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มีนาคม 2565
มูลค่ าตามราคาตลาด

% NAV

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กระดาษและวัสดุการพิมพ์
การท่องเทียวและสันทนาการ
การแพทย์
ขนส่งและโลจิสติกส์
เงินทุนและหลักทรัพย์
ชิ (นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
ธนาคาร
ธุรกิจการเกษตร
บริ การรับเหมาก่อสร้ าง
ประกันชีวิตและประกันภัย
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
พลังงานและสาธารณูปโภค
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พาณิชย์
วัสดุก่อสร้ าง
สือและสิงพิมพ์
อาหารและเครื องดืม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
หน่วยลงทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
อื$นๆ
ลูกหนี (
เจ้ าหนี (
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

13,487,017,314.35

99.07

102,742,720.00
140,226,975.00
630,525,000.00
1,169,092,187.00
488,182,370.00
392,901,500.00
1,133,832,350.00
1,945,363,360.00
143,658,375.00
193,903,840.00
70,317,800.00
168,660,150.00
2,687,318,160.00
892,810,060.00
2,081,354,427.55
81,885,400.00
182,933,375.00
535,133,180.00

0.75
1.03
4.63
8.59
3.59
2.89
8.33
14.29
1.06
1.42
0.52
1.24
19.74
6.56
15.29
0.60
1.34
3.93

527,136.00

0.00

22,846,122.50

0.17

183,526.57

0.00

6,872,944.95

0.05

415,746,354.78
124,668,432.54
315,582,403.68
(164,138,420.11)
(26,775,551.03)

3.05
0.93
2.32
(1.19)
(0.20)

มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

13,611,685,746.89

100.00

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื$อถือ
 ตราสารหนีร3 ะยะกลางและระยะยาว
TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

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

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

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

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

Ca
C

คําอธิบาย
ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตําทีสุด
ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตํามาก

ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตํา

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชือถือตํากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์ตํามาก

มีความเสียงในการผิดนัดชําระหนี (สูงทีสุด
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

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

ระดับการลงทุน (investment grade)

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

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ( โดยผู้ออกตราสารหนี (ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี (ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร3 ะยะสัน3
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

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

หมายเหตุ
(1)
(2)

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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยBจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 22
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
% ตามช่ วงเวลา

ผลการดําเนินงาน
สิน3 สุด ณ วันที$ 31 มีนาคม 2565

% ต่ อปี

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

KFSDIV

2.42%

2.42%

3.97%

3.26%

-3.62%

-0.41%

2.83%

8.35%

ดัชนีชี (วัด (Benchmark)*

3.20%

3.20%

6.71%

9.90%

4.28%

4.67%

6.89%

10.27%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

12.15%

12.15%

11.56%

11.74%

19.63%

16.42%

15.45%

15.99%

ความผันผวนของตัวชี (วัด

11.95%

11.95%

11.12%

11.56%

19.54%

16.34%

15.72%

19.01%

หมายเหตุ :

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
3 ปี
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ$ม
โครงการ
(23 มีนาคม 2550)

Year to
Date

* ดัชนีชี (วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
** ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ( ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน

กองทุนนีเ3 คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -45.15%
*กรณีกองทุนจัดตังไม่
( ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเกิดขึ (นนับตังแต่
( จดั ตังกองทุ
(
น

การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ 31 มีนาคม 2565
- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ ที www.krungsriasset.com

คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชี (ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี (มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี (ชวน
ของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน(
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนเพือบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อืนเพือกองทุนรวม ซึงอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทังนี
( (
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอืนเพิมเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ข้ อมูล ณ วันที$ 10 พฤษภาคม 2565

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยBจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 23
ข้ อมูลอื$นๆ
1. การรั บผลประโยชน์ ตอบแทนเนื$องจากการที$กองทุนใช้ บริการบุคคลอื$น (soft commission)
บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินทีมีมูลค่าเพือกองทุนจากบุคคลทีเป็ นผู้ให้ บริ การอันเนืองมาจากการใช้ บริ การของบุคคลดังกล่าวในการ
จัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังต่อไปนี (
(1) ผลประโยชน์ ต อบแทนทีรั บไว้ นัน( ต้ องเป็ นทรั พย์ สิ นที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี ยวกับ บทบาทโดยตรงของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมทีแสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจัดการใช้ บริ การของบุคคลนันบ่
( อยครัง( เกินความจําเป็ นเพือให้ กองทุนได้ รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึงให้ แก่กองทุน บริ ษัทจะกระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ทีอาจมีไว้ ได้ ของกองทุนนัน(
ด้ วย
ทังนี
( ( กรณีทีบริ ษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชีหรื อ
รอบระยะเวลาหกเดือนด้ วย
2. ข้ อกําหนดเกี$ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายทีเรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึงต่อไปจะเรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงินทีไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริ กนั นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI)
รายงานข้ อมูลเกียวกับบัญชีของบุคคลทีอยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กับประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริ กัน ผู้ซึงมีถินทีอยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริ กา และผู้ซงมี
ึ ถินทีอยู่ทางภาษี ในสหรัฐอเมริ กา) ซึงเปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน( นอกจากนี (ยังปรากฏด้ วยว่าในปั จจุบนั มีรัฐบาลในหลายประเทศกําลัง
ดําเนิน การออกกฎหมายทีมี ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ ในลักษณะที คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึงต่อไปจะรวมเรี ย ก FATCA และกฎหมายดังกล่ าวว่า “กฎหมาย
ต่างประเทศทีเกียวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึงถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมี
หน้ าทีต้ องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กันและบุคคลทีมีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที FATCA กําหนด หน้ าทีในการตรวจสอบข้ อมูล
ลูกค้ าเพือหาความสัมพันธ์ ของลูกค้ ากับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าทีในการกําหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุน รวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพือปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ ของ FATCA (กล่ าวคือ มีสถานะเป็ น Non-Participating Foreign
Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
(
รับผลกระทบทีสําคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินทีกองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุน
ทางตรง) ซึงจะเริ มต้ นตังแต่
( วนั ที 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึงอาจ
รวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึงจะเริ มต้ นตังแต่
( ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กําหนดให้ สถาบันการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที เข้ าร่ วมผูก พัน ตนตามข้ อกํา หนดของ FATCA (ซึงรวมถึ งธนาคารและสถาบันการเงิน ในประเทศไทย ผู้รับ ฝากทรั พย์ สิ น
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าทีดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กบั กองทุนรวมทีเป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
(
างประเทศรวมทังผู
( ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทุน ที
เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึงอาจ
ทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพือมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง( เพือเป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุน
รวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง และเพือให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม
สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้ ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึงรวมทังผู
( ้ ทีเกียวข้ องกับ
การปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื (อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี (
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีเข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามทีกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอมบริ ษัท
จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชือ ทีอยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั นผลทีได้ รับ เป็ นต้ น) ทีมีอยู่ในบัญชีทงั ( หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน( กับบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรัฐทัง( ในและต่างประเทศ ตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนําส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิมเติม เพือยืนยันหรื อพิสูจน์ทราบความเกียวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือ
แสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อทีกําหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุ ง
ข้ อมูลเมือข้ อมูลทีเคยให้ ไว้ มีการเปลียนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือยืนยันการเข้ าร่วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง (ในกรณีทีเป็ น
ลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
( ( เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอืนใดเพือให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง
เพือเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบทีจะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
( อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิมขึ (นหาก
มีก ารดําเนิ น การที สอดคล้ องกับ กฎหมายต่างประเทศทีเกี ยวข้ องข้ า งต้ น ในกรณี ที ผู้ถื อหน่วยลงทุน ปฏิ เสธการดํ าเนิ น การหรื อไม่ แสดงเจตนาตอบรั บ ภายใน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล บริษท
ั ***
หลักทรัพยBจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 24
ระยะเวลาทีบริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างดังต่อไปนีต( ามความจําเป็ นและความเหมาะสม
โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามทีบริ ษัทจัดการแจ้ งนี (แล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงทีได้ ระบุไว้ ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสังซื (อ/ สับเปลียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริ การ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ทีจ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินทีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนันได้
( เพือให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์
และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ อง ทังนี
( ( ต้ องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอืนใดอันเป็ นการป้ องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทําให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิมขึ (น หากมีการดําเนินการทีสอดคล้ องกับ
กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพือหลีกเลียงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมี
การดําเนินการทีไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ทีจ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที
กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึงในทางปฏิบตั ิบริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนทีเข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคลตามที
กฎหมายต่างประเทศทีเกียวข้ องกําหนด)เท่านัน(
ทังนี
( ( ในกรณีทีกฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิมเติมข้ อกําหนดเพือรองรับการดําเนินการตามทีบริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิไว้ ข้างต้ น บริ ษัทจัดการ (รวมถึงผู้ทีเกียวข้ อง)
จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอืนใดทีราชการกําหนด โดยไม่
จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ ุนปั นผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยBจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
และ
ส่วนรายละเอียดข้อผูกพัน

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีหนุ้ ปั นผล
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิยาม :
เป็ นไปตำมประกำศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรีหนุ้ ปันผล
1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : Krungsri Dividend Stock Fund
1.3. ชื่อย่อ : KFSDIV
1.4. ประเภทโครงกำร : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทกำรขำย : ขำยหลำยครัง้
1.6. กำรกำหนดอำยุโครงกำร : ไม่กำหนด
1.7. อำยุโครงกำร : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อำยุโครงกำรถึงวันที่ (กรณีกำหนดอำยุเป็ นช่วงเวลำ) : 1.9. เงื่อนไข (อำยุโครงกำร) :
ประเภทโครงกำรจัดกำร : กองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน ประเภทรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและจัดอยู่ในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึ่งผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนได้รบั สิทธิประโยชน์ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในกลุ่มกองทุนดังกล่ำวตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน
1.10. ลักษณะโครงกำร : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำร : 100,000,000,000.00 บำท
2.1.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำรเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บำท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงกำร) :
2.3. มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย : 10 บำท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 10,000,000,000.0000 หน่วย
2.5. รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก : 10.0000 บำท
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2.6. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ แรก : 500.00 บำท
2.7. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : 500.00 บำท
2.8. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : 500.00 บำท
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : 50.00 หน่วย
2.10. มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ : ไม่กำหนด
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ : 50.00 หน่วย
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ข้อกาหนดสาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
เนื่องจำกกำรซือ้ ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีขอ้ กำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น กำรเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนกำรเลือกลงทุนแต่
ละกองทุน กำรดำเนินกำรสับเปลีย่ นกองทุน ตลอดจนกำรหักค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่ำกำรประกันภัย เป็ นต้น ดังนัน้ กำรสั่งซือ้ ขำย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงมีขอ้ กำหนดในเรื่องมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน จำนวนหน่วย
ลงทุนขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตำ่ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกกำรซือ้
ขำยหน่วยลงทุนเพียงอย่ำงเดียว ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถศึกษำข้อกำหนดดังกล่ำวได้ ตำมเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งจัดทำโดยบริษั ทประกันชีวิต
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นทีจ่ ะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
เพื่อระดมทุนจำกผูล้ งทุนทั่วไป และนำเงินไปลงทุนในตรำสำรแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยำว
3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม : ตรำสำรแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มคี วำมเสี่ยงต่ำงประเทศ
กำรกำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :
3.5. นโยบำยกำรกูย้ ืม (ถ้ำมี) :
บริษัทจัดกำรอำจกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืนเพื่อบริหำรสภำพคล่องของกองทุนเป็ นกำรชั่วครำวได้ โดย ณ สิน้ วันใด
อัตรำส่วนกำรกูย้ ืมและกำรทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืน เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้น
แต่กำรเกินอัตรำส่วนดังกล่ำวมิได้เกิดจำกกำรกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืนเพิ่มเติม ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด
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3.6. กำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ : กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชวี ้ ดั (active management)
3.9. ดัชนีชวี ้ ดั /อ้ำงอิง (Benchmark) :
1.ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมำยเหตุ:
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ ริษัทจัดกำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำร
ลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจนถึงวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั คำอธิบำยเกี่ยวกับ
ตัวชีว้ ดั และเหตุผลในกำรเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำที่ผลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
ข้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน และ/หรือ ประกำศ
ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ใน
กำรใช้เปรียบเทียบในกรณีทผี่ อู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทำหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตรำดังกล่ำวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำที่ผลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
ข้อมูลกำรตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตรำสำรแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน และมีนโยบำยกำรลงทุนในส่วนอื่นดังต่อไปนี ้
1. กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หุน้ สำมัญของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 65 ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุน้ ที่มีแนวโน้มจ่ำยเงินปันผลดีเป็ นลำดับแรก และหุน้ ที่มีมลู ค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดต่ำถึง
ปำนกลำง (Small and Medium Market Capitalization) เป็ นลำดับถัดไป โดยจะไม่ตดั สิทธิของกองทุนในกำรลงทุนในหุน้ ที่มีมลู ค่ำหลักทรัพย์ตำม
รำคำตลำดสูง และสำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้มำจำกกำรลงทุนในหุน้ จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะวิเครำะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนหรือฐำนะกำรเงินของบริษัทผูอ้ อกตรำสำร เพื่อพิจำรณำ
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงินปันผลในอนำคต อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผลกำรดำเนินงำนหรือฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทผูอ้ อก
ตรำสำรอย่ำงมีนยั สำคัญ ก็จะพิจำรณำปรับเปลี่ยนกำรลงทุนในหุน้ ดังกล่ำวให้เหมำะสม
2. เงินลงทุนส่วนที่เหลือ จะลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตรำสำรหนีห้ รือเงินฝำก ตรำสำรกึ่งหนีก้ ึ่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหำดอกผลโดยวิธี
อื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดให้ลงทุนได้
3. บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ โดยที่กำรเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ จะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มลี กั ษณะของสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)
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(3.1) ไม่ทำให้วตั ถุประสงค์หรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนเบี่ยงเบน และต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นกำรเคลื่อนย้ำยควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต หรือเป็ นกำร
เคลื่อนย้ำยผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงกำรเงินหรือเศรษฐกิจ (Credit Derivative)
(3.2) เป็ นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) ภำยใต้วตั ถุประสงค์ เพื่อลดควำมเสี่ยง (Hedging) ลด
ค่ำใช้จ่ำย (Cost reduction) หรือเพิ่มผลตอบแทนโดยไม่เพิ่มควำมเสี่ยงแก่กองทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ (Return enhancement)
4. บริษัทจัดกำรอำจจัดให้มีกำรสนับสนุนด้ำนสภำพคล่องแก่กองทุน โดยกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืนตำมที่คณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดเพื่อกองทุนได้
5. ในกำรคำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรอำจไม่นบั ช่วงระยะเวลำดังนีร้ วมด้วย ทัง้ นี ้ โดยจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ
(5.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(5.2) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้ งใช้ในกำรจำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจำกได้รบั คำสั่งขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอกำรลงทุน ทัง้ นี ้
ต้องไม่เกินกว่ำ 10 วันทำกำร
• ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นทีจ่ ะลงทุนในประเทศ:
ส่วนที่ 1 : ตรำสำร TS (Transferable Securities) หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ ที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนที่ครบถ้วน
เป็ นไปตำมประกำศ ได้แก่
1. ตรำสำรทุนในประเทศ
1.1 หุน้
1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ (share warrants)
1.3 ใบแสดงสิทธิในกำรซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็ นหุน้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ (share warrants)
1.5 ตรำสำรทุนอื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับตรำสำรทุนตำม 1.1 – 1.4 ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.กำหนดเพิ่มเติม
2. ตรำสำรหนีใ้ นประเทศ
2.1 พันธบัตร
2.2 ตั๋วเงินคลัง
2.3 หุน้ กู้ (ไม่รวมหุน้ กูแ้ ปลงสภำพ หุน้ กูอ้ นุพนั ธ์ และตรำสำร Basel III)
2.4 ตั๋วแลกเงิน
2.5 ตั๋วสัญญำใช้เงิน
2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ กู้
2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุน้ กู้
2.8 ตรำสำรหนีอ้ ื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับตรำสำรหนีต้ ำม 2.1 – 2.7 ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม
3. ตรำสำรกึ่งหนีก้ ึ่งทุน (ไม่รวมตรำสำร Basel III)
4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS (รวมถึงหน่วย CIS ที่จดทะเบียนซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)) และหน่วย property
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซือ้ โดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (reverse repo)
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทกำรให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (derivatives)
ประเภทสินค้ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อำ้ งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำได้ตอ้ งมี underlying อย่ำงใด อย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำงดังนี ้
(1) ทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้
(2) อัตรำดอกเบีย้
(3) อัตรำแลกเปลี่ยนเงิน
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(4) เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
(5) ทองคำ
(6) นำ้ มันดิบ
(7) ดัชนีกลุ่มสินค้ำโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้ำหรือตัวแปรตำม (1) – (6) หรือ (9)
(8) ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นดัชนีตำม (7)
(9) underlying อื่นตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
ส่วนที่ 7 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย private equity
• อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ:
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ที่ประกำศกำหนดในปัจจุบนั และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต เว้นแต่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีกำรกำหนดอัตรำส่วนกำรลงทุนเป็ นกำร
เฉพำะดังต่อไปนี ้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนหรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำส่วนกำรลงทุน บริษัท
จัดกำรจะลงทุนให้เป็ นไปตำมประกำศที่แก้ไขด้วย
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1.

หน่วย CIS ในประเทศ

ไม่เกิน 10%

2.

หน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจำยกำรลงทุนในกิจกำร
โครงสร้ำงพืน้ ฐำน อสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตำมแนวทำงที่สำนักงำนกำหนด และมีลกั ษณะตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน

ไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 15% หรือ
(2) นำ้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

1.

ทรัพย์สินดังนี ้
1.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่
กองทุนได้ดำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำสำรได้ตำม
วิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสำมำรถขำยคืนผูอ้ อก
ตรำสำรได้
1.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12
เดือน
1.3 total SIP ตำมข้อ 4 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้ หรือตรำสำร
กึ่งหนีก้ ึ่งทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
1.3.1 มีลกั ษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1: อัตรำส่วน
กำรลงทุนที่คำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (single entity
limit) ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี
credit rating

รวมกันไม่เกิน 25%

2.

หน่วย CIS ในประเทศ
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3.

หน่วย property ในประเทศ

ไม่เกิน 15%

4.

total SIP ซึ่งได้แก่
4.1 ทรัพย์สินตำมข้อ 8 (SIP) ในส่วนที่ 1: อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณ
ตำมผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (single entity limit) ของประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
4.2 ตรำสำรหนี ้ หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ ึ่งทุนที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อที่ตวั ตรำ
สำรและ/หรือผูอ้ อกตรำสำรที่ตำ่ กว่ำทีส่ ำมำรถลงทุนได้ (noninvestment grade/unrated)

รวมกันไม่เกิน 15%

3.12. รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :
ไม่มี
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในต่ำงประเทศ :
เป็ นไปตำมประกำศ
3.14. อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : เป็ นไปตำมประกำศ และกรณีที่
กำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมข้อนีจ้ ะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมที่ประกำศกำหนด
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษัทจัดกำร
- ATM
- Internet
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรื่อรับซือ้ คืน
- Tele-bank
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5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
- บริษัทจัดกำร
- ATM
- หักบัญชี
- Internet
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรื่อรับซือ้ คืน
- Tele-bank
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
6.3. กำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน :
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
7. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทำงกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดกำร
- ATM
- Internet
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรื่อรับซือ้ คืน
- Tele-bank
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
7.3. วิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนเงินและ/หรือจำนวนหน่วยไม่ต่ำกว่ำที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวน
สิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยขึ น้ อยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
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ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำที่กำหนด หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่ นั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือ
ของหน่วยลงทุนต่ำกว่ำที่กำหนด บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
7.4.1. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุ นมีคำสั่งขำย
คืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนั้นได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ำกรณี
ใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขั้นต่ำ และ/หรือ
ปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะรับคำสั่งขำยคืนเป็ นเงินบำทผ่ำนช่องทำงที่บริษทั จัดกำรดำเนินกำรจัดให้มีขนึ ้ โดยจะประกำศช่องทำงดังกล่ำ วไว้ที่
สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุนที่ดำเนินกำรได้ลว่ งหน้ำ 3 วันทำกำรก่อนวันที่เปิ ดให้บริกำรแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งขำยคืนเป็ นเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือในกรณีที่ผสู้ นับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว
ผูส้ ่งั ขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำร ตำมวันและเวลำในข้อ 7.6.1. เรื่อง “วันและเวลำที่ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” โดย
กรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนชัดเจนพร้อมทัง้ ระบุจำนวนหน่วยลงทุนทีต่ อ้ งกำรขำยคืน เมื่อเจ้ำหน้ำที่
ตรวจคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนว่ำถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนำมรับรองควำมถูกต้องแล้วแก่ผสู้ ่งั ขำยคืน
หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐำนต่อไป
7.4.2. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึ่งสำมำรถขอ
เอกสำรดังกล่ำวได้ที่บริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน สำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด เป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำย
นัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้
ขำยถัดมำ ซึ่งบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยดัง กล่ำว ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์
แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ น
หลักฐำนอ้ำงอิงเท่ำนัน้

กองทุนเปิ ดกรุงศรีหนุ้ ปันผล

10/05/2022

Page 8

บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะรับคำสั่งขำยคืนเป็ นเงินบำทผ่ำนช่องทำงที่บริษทั จัดกำรดำเนินกำรจัดให้มีขนึ ้ โดยจะประกำศช่องทำงดังกล่ำวไว้ที่
สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุนที่ดำเนินกำรได้ลว่ งหน้ำ 3 วันทำกำรก่อนวันที่เปิ ดให้บริกำรแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งขำยคืนเป็ นเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือในกรณีที่ผสู้ นับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว
ในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหัวข้อ “กำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนในวันทำกำรถัดจำกวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนจำนวนนัน้
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุน ซึ่งได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกำกับภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 2 วันทำกำรนับแต่วนั ทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่ วยลงทุนผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ต ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องกดยืนยันควำมถูกต้องภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนแล้ว
2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำ
จำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์แล้วนำไปใช้อำ้ งอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำก
ระบบกำรให้บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน
30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร
ก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน รวมทัง้ ประกำศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดกำร
7.4.3. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนซึ่งได้แก่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ อำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของ
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ซึ่งเรียกว่ำ “ระบบกรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online)” โดยจะปิ ดประกำศให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันทำ
กำรก่อนวันเริ่มให้บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่อเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บ
มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนดไว้ ทัง้ นี ้ ให้ปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนกำรทำรำยกำรที่ระบุบนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด ให้ถือว่ำเป็ นกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัด
มำ ซึ่งบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยดังกล่ำว ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ น
เกณฑ์ในกำรคำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
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เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทั้งนี ้ บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุน
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้ นับสนุนจะ
ดำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รบั
แจ้งจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน
7.4.4. กำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อผู้
ลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเพิ่มเติมช่องทำงดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันทำกำร และปิ ด
ประกำศให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่มให้บริกำร ณ สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน รวมทัง้ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้ คืน : ทุกวันทำกำร
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซือ้ คืน :
7.6.1. วันและเวลำที่ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุนได้ทกุ วันในเวลำทำกำร
7.6.2. กำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
(1) โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งให้โอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ำบัญชีเงินฝำกได้ โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ำ
บัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงิน
ผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น ภำยใน 4 วันทำกำรนับจำกวันทีข่ ำยคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีเป็ นกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์สำนักงำนนอกเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะ
ให้บริกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกเฉพำะที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เท่ำนัน้
ในกำรรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกนี ้ ถ้ำหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถโอนเงินเข้ำบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่ำด้วยกรณี
ใดๆ บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ำยผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจัดส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ใ นสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
(2) รับเช็คทำงไปรษณีย์
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอำจสั่งให้บริษัทจัดกำรดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมชื่อและที่อยู่ใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งบริษทั จัดกำรจะนำส่งเช็คทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 4 วันทำกำรนับจำกวันที่ส่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ใน
กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึน้ เงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอน
เงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
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(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนอื่น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอำจสั่งให้บริษัทจัดกำรดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นั บสนุนอื่นที่
มิใช่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ซึ่งสำมำรถรับได้ภำยใน 4 วันทำกำรนับจำกวันที่ส่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้นำ
เช็คไปขึน้ เงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์
(PromptPay) เป็ นต้น
(4) ในกรณีกำรขำยคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยรำยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เมื่อบริษัท
ประกันชีวิตรับคำสั่งขำยคืนจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิตในวันทำกำรใด บริษัทประกันชีวิ ตจะส่งคำสั่งดังกล่ำวให้บริษัทจัดกำร
ภำยในวันทำกำรถัดไป และให้ถือว่ำวันที่บริษัทจัดกำรได้รบั คำสั่งขำยคืนดังกล่ำว เป็ น "วันที่ทำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน" ซึ่งบริษัทประกั นชีวิตได้
จัดทำเอกสำรหลักฐำนว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่ำวแล้ว โดยบริษัทจัดกำรจะชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษัท
ประกันชีวิตภำยใน 4 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ทำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน และผูถ้ ือหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รบั เงินค่ำขำยคืนภำยใน
5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ทำกำรขำยคืนหน่วยลงทุน โดยมีวิธีกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตำมที่บริษทั ประกันชีวิตกำหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิน้ วันทำกำรที่ได้รบั คำสั่งขำยคืนจำกบริษัทประกัน
ชีวิต เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ข้อกาหนดสาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่ำน
บริษัทประกันชีวติ โดยผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนบริษทั ประกันชีวิตได้ตำมจำนวนขั้นตำ่
และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกจำนวนขัน้ ต่ำที่กำหนดไว้สำหรับกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่ำงเดียว
(1) กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวติ อำจส่งคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจำทุกเดือนเพื่อนำเงินค่ำขำยคืนมำชำระค่ำกำรประกันภัย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินกำร และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่ำดังกล่ำวอำจตำ่ กว่ำที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร โดยบริษทั ประกันชีวิตจะสรุปค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำวและจัดส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยล่ำสุดได้ทำงโทรศัพท์ หรือช่องทำงอื่น
ที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวติ อำจกำหนดเงื่อนไขในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน วันและเวลำทำกำรในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน วิธีกำรนำส่งเงินค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุน เพิ่มเติมตำมที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสำรในกำรขำย ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั จำกบริษัทประกันชีวิต ภำยใต้กรอบ
ระยะเวลำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดกำรกำหนดในหนังสือชีช้ วน และคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดกำรได้รบั เอกสำร
หลักฐำนจำกบริษัทประกันชีวติ ครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุน สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตำมจำนวนขัน้ ต่ำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
(2) กำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีกำรขำยคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยรำยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทจัดกำรจะ
ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษัทประกันชีวติ ภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน
และรำคำหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้ำที่ตอ้ งชำระเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทุนที่ได้รบั จำกบริษทั จัดกำรให้กบั ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีค่ ำนวณ
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มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน โดยมีวิธีกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตำมที่บริษัทประกันชีวติ กำหนด
ไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทำงกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
8.2. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ บลจ.
9. การชาระค่ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษั ท
จัดกำรจะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรอำจเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ใ นกรณี
ดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทุนเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล
(2) มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรยังไม่ได้ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริ ษัท
จัดกำรพบว่ำรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและ
รำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ ต่ำงจำกรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตำงค์ขนึ ้ ไปและคิด
เป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(3) มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รอง
ข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนัน้ ต่ำงจำกรำคำรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดกำรอำจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำกำรนับตัง้ แต่
วันทำกำรถัดจำกวันที่มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั กำรผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ กำรผ่อนผันดังกล่ ำวไม่รวม
กรณีตำม (1) และบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
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(1) ประกำศกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและสถำนที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนทีใ่ ช้
ในกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนทรำบโดยพลัน
(2) แจ้งกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรำยงำนในเรื่องดังกล่ำว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผลและหลักฐำนกำรได้รบั ควำม
เห็นชอบหรือกำรรับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน โดยบริษัทจัดกำรอำจมอบหมำยให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรดังกล่ำวแทนก็ได้
(3) ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ หำกถึงวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนวันอื่น และมีผถู้ ือหน่วยลงทุน
สั่งขำยคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดกำรจะต้องรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะต้องชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ที่ยงั ค้ำงอยู่ให้เสร็จสิน้ ก่อน แล้วจึงชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ส่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
11. การไม่ขายไม่รับซือ้ คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพำะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงกำร ซึ่งต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ้ ขำยได้ตำมปกติ
(2) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว ซึ่ง
ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้นแต่จะได้รบั กำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ำงสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม
(ค) มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผูล้ งทุนรำยนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้องกับกำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็ นกฎหมำย
ไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
2. กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
3. กำรกระทำที่เป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมคำสั่งเกี่ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ในสำระสำคัญ
(4) อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเปลีย่ นให้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของตนอันเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจัด กำร
รำยเดิมไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรดำรง
เงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์และกำรค้ำหลักทรัพย์และ
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำกำร
(5) อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวมตำมข้อ 22.1.5 ในส่วนข้อผูกพัน
11.2 เมื่อปรำกฏเหตุตำมข้อ 11.1 และบริษัทจัดกำรประสงค์จะไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำย
คืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
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(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหำกเป็ นเหตุตำมข้อ 11.1 (1) (2) หรือ (4) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรหยุด
รับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อม
ทัง้ แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมนัน้ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตำมข้อ 11.1 (1) (2) และ (4) เกิน 1 วันทำกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ ก่อนกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
(ก) รำยงำนกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทำกำรสุดท้ำย
ก่อนวันรำยงำนนัน้ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวันทำกำรก่อนวันเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้ว ให้ทรำบถึงกำรเปิ ดขำยหรือรับซือ้ คืนหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
11.3 บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทพบว่ำรำคำขำย
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุน
ไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรหยุดขำยหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรหยุดรับคำ
สั่งซือ้ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
11.4 บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคำสั่งซือ้ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก เป็ นกำร
ชั่วครำวหรือถำวรก็ได้ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรใช้สทิ ธิปิดรับคำสั่งซือ้ และ/หรือ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกำศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
11.5 บริษัทจัดกำรอำจจะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนีโ้ ดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลใด ๆ
(ก) คำสั่งซือ้ ที่จะมีผลให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนรำยนัน้ ถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข) เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและ/หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทุนเป็ นหลัก ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจัดกำรลงทุนได้
(ค) บริษัทจัดกำรมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของ
กองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผูท้ ี่มีถ่นิ ฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติ มีถ่นิ ที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำวและบริษัทหรือห้ำงหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจัดกำร
จึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับกำรสั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมสำหรับผูล้ งทุนที่เป็ น บุคคลดังที่
กล่ำวมำข้ำงต้น
11.6 ในกรณีที่บริษัทจัดกำรได้จำหน่ำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจัดกำรจนเต็มตำมจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่
จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ตัง้ แต่วนั ทำกำรซือ้ ขำยถัดจำกวันที่จำหน่ำยหน่วยลงทุนได้เต็มตำมจำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษัทจัด กำรจะ
เห็นสมควรที่จะทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหน้ำไว้ที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
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11.7 บริษัทจัดกำร หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของกำรสั่งซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจปฏิเสธคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนที่
ซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หำกคำสั่งดังกล่ำวอำจเข้ำข่ำยลักษณะกำรทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อกำรร้ำย หรือเข้ำข่ำยบุคคลที่
บริษัทประกันชีวติ สงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรับประกัน
11.8 บริษัทประกันชีวิตอำจระงับกำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนเป็ นกำรชั่วครำว และ/หรือถำวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่ำไม่เป็ น
ประโยชน์หรือมีผลกระทบในทำงลบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนทีข่ ำยคืนหน่วยลงทุนต้นทำงต่ำกว่ำจำนวนขัน้ ตำ่ ที่บริษัทประกันชีวิ ต
กำหนดในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
เป็ นไปตำมประกำศ
13. เงือนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมสำหรับผูล้ งทุนทั่วไป ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตำมปกติ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรและ/หรือผ่ำนผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน พร้อมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ (ถ้ำมี)
ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งนำยทะเบียนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันทำ
กำร นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
14. การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : จ่ำย
14.2. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปันผล :
กองทุนมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนสิน้ สุดตำมช่วงเวลำที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ในอัตรำไม่ต่ำ
กว่ำร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ำยเงินปันผลหรือกำไรสะสมแล้วแต่กรณี และกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผล
ขำดทุนสะสมเพิ่มขึน้ ในงวดที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ กำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจะขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ บริษัท จัดกำรขอสงวน
สิทธิที่จะไม่จ่ำยเงินปันผล หำกกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจำรณำดังกล่ำวข้ำงต้นในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ำยเงินปันผลน้อยกว่ำ 0.10 บำทต่อหน่วยลงทุน
กำรซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนด้วยเงินปันผล
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ล่วงหน้ำ เพื่อให้บริษัทจัดกำรดำเนินกำรนำเงินปันผลหลังหักภำษี ณ ทีจ่ ่ำย (ถ้ำมี) ทัง้ หมดในแต่ละงวด
ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละรำยในวันทำกำร
ถัดจำกวันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั ยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขัน้ ตำ่ ในกำรซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุน
14.3. กำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลของกองทุน บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงิน
ปันผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล และอัตรำเงินปันผลของกองทุน ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมดังต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทั่วไปสำมำรถทรำบได้
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(2) แจ้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่ื อผูถ้ ือเมื่อได้รบั
กำรร้องขอ
(3) กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยเป็ นเงินโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำม
ชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณียต์ ำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญชี
กองทุน หรือวิธีอื่นใดตำมที่จะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนำคต
(4) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื ปรำกฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน จะได้รบั เงินปันผลซึ่งถือเป็ นเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องนำไป
คำนวณภำษี
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.4289 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ นิ
ทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมดข้ำงต้น ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และ
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม :
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี ้
ก) ค่ำจัดทำหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุน ค่ำพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรทำรำยกำรของกองทุน
ข) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมและเก็บรักษำสถิติและข้อมูล ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดรวมทัง้ กำรจัดทำรำยงำนใดๆ แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง
ค) ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ เกี่ยวเนื่องกับโครงกำรจัดกำร เช่น ค่ำประกำศในหนังสือพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกรสำหรับกำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนังสือ
ติดต่อกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกั เก็บจำกบัญชีกองทุน เช่น ค่ำสมุดเช็ค เป็ นต้น
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด
เว้นแต่คำ่ ธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
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15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.1672 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ นิ
ทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย :
ไม่มี
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ1.0700ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ นิ ทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียม
กำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่ำนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่ซอื ้ หรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนตำมที่จ่ำยจริง
(2) ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี ค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรกองทุน เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ น้ จำกกำร
ติดตำมทวงถำม หรือ กำรดำเนินคดีเพือ่ กำรรับชำระหนีใ้ ดๆ ของกองทุนตำมที่จ่ำยจริง
(3) ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรดำเนินคดีของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสี ยหำย
จำกบริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงหรือเมื่อได้รบั คำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(4) ค่ำตอบแทนผูช้ ำระบัญชี และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ในระหว่ำงกำรชำระบัญชีกองทุน ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และภำยหลังเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้
แรก ตำมที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกหรือไม่ก็ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำ และหำกมีกำรเรียกเก็บภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดกำรจะติดประกำศกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันทำกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และสำนักงำนของผูส้ นับสนุน
หมำยเหตุ :
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทรำบ
รำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (Switching In) :มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ำในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.50 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนเข้ำกองทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนออกจำกกองทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้
ลงทุนทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่ำวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้ อนในวันที่ยนื่ คำขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 50.00 บำท
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอให้ออกใบสำคัญ
หน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ดกรุงศรีหนุ้ ปันผล

10/05/2022

Page 18

15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่กำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตำมที่จ่ำยจริง
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ กำรออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอื่นๆ ที่เกิดขึน้ จริงซึ่งพิสจู น์ได้
ว่ำเป็ นควำมประสงค์เฉพำะตัวของผูถ้ อื หน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียน
หน่วยลงทุนกำหนดเป็ นกำรทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
(ข) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เช่น กำรใช้บริกำรบัตร ATM ให้เป็ นไปตำมอัตรำและ
เงื่อนไขที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนด
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ตอ้ งชำระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เข้ำบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมที่
ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บจริง
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด เป็ นกำรทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
(จ) ค่ำใช้จ่ำยในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่เรียกเก็บจำกผูท้ ำรำยกำร เมื่อมีกำรสั่งซือ้ ขำย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก
กองทุนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ โดยคำนวณจำกมูลค่ำหน่วยลงทุน และนำเข้ำกองทุน
ทัง้ นี ้ ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว
15.4. วิธีกำรคำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดดังกล่ำวในข้อ 15.2 จะบวกด้วยภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดทำนองเดียวกัน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันโดยใช้มลู ค่ำทรัพย์สินสุท ธิ
ของกองทุน ในกำรคำนวณและจะตัดจ่ำยจำกกองทุนเป็ นรำยเดือนภำยในเวลำ 7 วันทำกำรแรกของเดือนถัดไป
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6 (1) และ (4) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีตดั จ่ำยครัง้ เดียวในวันที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ ๆ
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6 (2) และ (3) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีจะทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิด
ค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทัง้ นี ้ กำรตัดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว จะเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชี
และผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่งประเทศไทย
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6 (5) จะตัดจ่ำยตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีจะตัดจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยของกองทุน เฉลี่ยทุกวัน ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นบั
จำกวันที่บนั ทึกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ จำนวนเงินที่ตดั จ่ำยจะต้องไม่เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 0.25 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน โดย
ค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เกินอัตรำที่กำหนด ถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนของบริษัทจัดกำร
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15.5. กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย :
15.5.1 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร และได้ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้ว บริษัท
จัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบอย่ำงทั่วถึงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ทีม่ ีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ กำรเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ม่นั ใจได้ว่ำผูล้ งทุนได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำวอย่ำงทั่วถึง เช่น
เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร เป็ นต้น
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยให้แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ถอื ว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไข
เพิ่มเติมโครงกำรในเรื่องดังกล่ำวเมื่อบริษัทจัดกำรได้ดำเนินกำรตำมข้อ 15.5.1.1 ข้ำงต้นแล้ว
15.5.2 กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร บริษัทจัดกำรต้องคำนึงถึงควำม
สมเหตุสมผลกับสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงทั่วถึงด้วย
วิธีกำรที่เหมำะสม อันทำให้ม่นั ใจได้ว่ำผูล้ งทุนได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำว โดยอย่ำงน้อยต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บ นเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร
ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่ำอัตรำขัน้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ใน
โครงกำร บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
เพิ่มขึน้
15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำขัน้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้อย่ ำงชัดเจน
ในโครงกำรแล้วว่ำบริษัทจัดกำรสำมำรถกระทำกำรดังกล่ำวได้ ทัง้ นี ้ ในรอบระยะเวลำย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรประสงค์จะขึน้
ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขัน้ สูงดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ ดังกล่ำว
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขัน้ สูงดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะต้องได้รบั มติพิเศษ
ทัง้ นี ้ ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้นำมำใช้กบั กรณีที่บริษัทจัดกำรได้รบั มติพิเศษ
15.6. หมำยเหตุ :
ไม่มี
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด และ
ตำมที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
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2. บริษัทจัดกำรจะคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิ ด ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทำกำร
(2.2) คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุน
ของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำดังกล่ำว
(2.3) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
(ข) วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ซอื ้ ขำยหน่วยลงทุน ทุกวัน
ทำกำร จะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังนีเ้ พิ่มเติมด้วย
1. วันทำกำรก่อนวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน
2. วันทำกำรสุดท้ำยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน
แต่ละครัง้ ห่ำงกันเกินกว่ำ 1 เดือน
3. วันที่ปรำกฏเหตุกำรณ์ที่น่ำเชื่อได้วำ่ จะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยจะประกำศภำยในวันทำ
กำรถัดไป
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
กำรประกำศมูลค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3 และต้องได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทรำบข้อมูลดังกล่ำวในช่องทำงที่เข้ำถึงได้ง่ำยและทั่วถึง และภำยในเวลำที่ผูล้ งทุนสำมำรถใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
3. กำรใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(3.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล
(3.2) คำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล สำหรับมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในกำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรคำนวณรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะ
ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำ
ขำยและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตำมที่คำนวณได้ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
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ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้ จำกกำรคำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดกำรจะนำผลประโยชน์นนั้ รวมเข้ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมข้อ 16.2 ข้ำงต้น เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดกำรต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรำกฏเหตุดงั กล่ำว
16.3. แหล่งข้อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรจะประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษทั จัดกำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอื่นที่
เหมำะสมแทน อำทิ หนังสือพิมพ์รำยวัน เป็ นต้น
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
เป็ นไปตำมประกำศ
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดกำร :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษำ :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษำกองทุน :
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17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ :
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้ อบบัญชี) :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
17.7. กำรแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือน มีนำคม
18.2. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 มีนำคม 2551
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
เป็ นไปตำมประกำศ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่ำว ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี ้ กำรขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2
และมำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่น ๆ :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ตำมที่ประกำศกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำจัดกำร
กองทุนรวมแทนด้วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุน
รวมกันมำกกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่รูห้ รือควรรูว้ ่ำไม่สำมำรถดำรง
เงินกองทุนได้ ทัง้ นี ้ หำกมีเหตุจำเป็ นและสมควร บริษัทจัดกำรอำจขอให้สำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคัดเลือกบริษัทจัดกำร
กองทุนรวมรำยใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้ จำกกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร บริษั ทจัดกำร
รำยเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิก
กองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม และ
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่
ข้อกำหนดในโครงกำรขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่ำว หำกบริษทั จัดกำรกองทุนรวมได้ดำเนินกำรให้เป็ นไป
ตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งนัน้ ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมโครงกำรแล้ว
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บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจลง
นำมในข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี ้ กำรลงนำมในข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ได้รบั กำรแต่ง ตัง้ โดย
ชอบ ให้ถือว่ำผูกพันผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
กำรที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ
ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริ ษัท
จัดกำรกองทุนรวม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ที่อยู่ (ภำษำอังกฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
ในกำรจัดกำรกองทุน บริษัทจัดกำรมีสทิ ธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี ้
1. กำรบริหำรกองทุน
(1) เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ถ้ำมี) ในกิจกำรที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่เท่ำที่จำเป็ นเพื่อรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็ นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจัดกำรเป็ นกองทุนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนต่อประชำชนครัง้ แรก
(3) จัดกำรกองทุนให้เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรที่ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรอย่ำงเคร่งครัด
(4) นำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงๆ และซือ้ ขำย จำหน่ำย สั่งโอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ตำมที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร โดยลงทุนภำยใต้หลักเกณฑ์ของ กฎหมำยและประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนของโครงกำร
จัดกำร ที่ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(5) เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ถ้ำมี) ในกิจกำรที่กองทุนถือหุน้ อยู่เท่ำที่จำเป็ นเพื่อรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(6) ดำเนินกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(7) ดำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนจำกกำรขำย สับเปลี่ยนเข้ำกองทุน รับซือ้ คืน หรือสับเปลี่ยนออกจำกกองทุน ภำยในวันทำกำรถัด
จำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วแต่
กรณี
(8) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
(9) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวม ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ประกำศกำหนด
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2. กำรรับ และกำรจ่ำยเงินของกองทุน
(1) จัดให้มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจำกและให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์
ของกำรจัดกำรของกองทุนที่กำหนดไว้ในส่วนข้อมูลโครงกำรเรื่อง “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม”
(2) ได้รบั ค่ำตอบแทนในกำรจัดกำรกองทุนและค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ในส่วนข้อมูลโครงกำรเรื่อง “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียก
เก็บจำกกองทุนรวม”
3. กำรแต่งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรจัดกำรกองทุน
(1) จัดให้มีผดู้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติของผูด้ แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” รวมถึงกำรเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน และ แต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทนตำมเงื่อนไขในกำรเปลี่ยนตัวผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขกำรเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์”
(2) แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ภำยใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(3) จัดให้มีผสู้ อบบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำม โดยถือตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง
“หลักเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบผูส้ อบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์” โดยอนุโลม
(4) จัดให้มีผชู้ ำระบัญชีกองทุนเมื่อยุติ หรือ เลิกกองทุน ทัง้ นี ้ โดยควำมเห็นชอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
(5) แต่งตัง้ ที่ปรึกษำหรือคณะบุคคลขึน้ ทำหน้ำที่เป็ นทีป่ รึกษำโครงกำรจัดกำร เช่น ที่ปรึกษำกำร ลงทุน โดยเสียค่ำตอบแทนหรือไม่ก็ได้ ทัง้ นี ้ ในกรณี
ที่ตอ้ งเสียค่ำตอบแทน บริษัทจัดกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนนัน้
(6) แต่งตัง้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร
4. กำรดำเนินกำรอื่นๆ
(1) บริษัทจัดกำรมีอำนำจฟ้องร้องหรือแก้ต่ำงคดีแพ่งหรือคดีอำญำ รวมถึงกำรแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนเพื่อกระทำกำรใดๆ แทนกองทุน
(2) จัดให้มีกำรฝำกทรัพย์สินของกองทุนไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(3) จัดให้มีและเก็บรักษำไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(4) จัดทำบัญชีแสดงกำรลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(5) จัดทำรำยงำนกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและจัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภำยในทุกสิน้ วันทำกำรนัน้
(6) จัดทำรำยงำนฐำนะกำรลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรำยวัน และจัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภำยในทุกสิน้ วันทำกำรนัน้
(7) จัดทำรำยงำนโดยระบุช่อื จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์และหรือที่มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
กำหนด ซึ่งมิได้เกิดจำกกำรลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มำเพิ่มเติมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด พร้อมทัง้ วันที่
หลักทรัพย์มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนที่กำหนดพร้อมสำเหตุและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ถัดจำกวันที่หลักทรัพย์และ
หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ มีมลู ค่ำเกินอัตรำที่กำหนด เว้นแต่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น
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(8) จัดทำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปี บญ
ั ชี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำบัญชีของกองทุนรวม และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำว
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. กำหนด
(9) จัดทำหนังสือชีช้ วนใหม่ทกุ รอบปี บญ
ั ชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิน้ ปี บญ
ั ชี และส่งให้แก่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60
วันนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีนนั้
(10) แจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว กรณีอื่นนอกจำกที่กำหนดไว้ในเรื่องกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำร ให้สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้
(11) ชีแ้ จงและดำเนินกำรให้ผสู้ นับสนุนชีแ้ จงข้อมูลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือผูท้ ี่สนใจจะลงทุนทรำบในกรณีที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร หรือมี
เหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือต่อกำรตัดสินใจในกำรลงทุนหรือต่อกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำ
ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(12) ปฏิบตั ิกำรอื่นๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษำไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(13) ดำเนินกำรเลิกกองทุนตำมที่กำหนดไว้ใน เรื่อง “กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม”
(14) หน้ำที่อื่นใดตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมข้อผูกพัน โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกำศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ขอ้ กำหนดในข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมขัดหรือ
แย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนได้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือ
คำสั่งนัน้ ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมแล้ว
เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร :
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยคำสั่งของสำนักงำน หรือโดยเหตุอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เข้ำทำหน้ำที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2128-2316
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในส่วนข้อมูลโครงกำรในข้อ "ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์" ของโครงกำรจัดกำร และในสัญญำ
แต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(2) บอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ ทัง้ นีโ้ ดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
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2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินต่ำงๆ ที่กองทุนจะพึงได้รบั จำกกำรจัดตัง้ และดำเนินงำนของกองทุน เช่น เงินจองซือ้
หน่วยลงทุน เงินปันผลและดอกเบีย้ จำกหลักทรัพย์ เงินได้จำกกำรจำหน่ำยหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเข้ำไว้ในบัญชี เงิน
ฝำก และหรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน
(2) จัดให้มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่ำย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ตำ่ งๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระรำคำค่ำ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตำมคำสั่งของบริษัทจัดกำร
(3) จ่ำยหรือโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกของกองทุนเพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยของกองทุนตำมคำสั่งของบริษัทจัดกำรโดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์ทรำบล่วงหน้ำตำมสมควร
(4) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจัดกำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเข้ำประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ กำรรับเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ กำรจองซื ้อ
หลักทรัพย์ กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหลักทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์
ได้รบั ข่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกตลำดหลักทรัพย์และหรือศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์
(5) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจัดกำรทรำบเป็ นหนังสือถึงสถำนะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิ ดโอนหรือกำลังอยู่ในระหว่ำงทำกำรปิ ดโอนในชื่อของ
กองทุนเพื่อประโยชน์ในกำรเข้ำประชุมผูถ้ ือหลักทรัพย์ รับเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ และอื่นๆ
(6) จัดทำรำยงำนและบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้แก่บริษทั จัดกำร
ก) รำยงำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงผลในกำรดำเนินกำรตำมคำสั่งของบริษัทจัดกำรเกี่ยวกับกำรรับและจำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรรับเงินปันผล
ดอกเบีย้ และอื่นๆ
ข) จัดทำบัญชีและรับรองควำมถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รบั ฝำกไว้
ค) จัดทำบัญชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สินของกองทุน
ง) จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับเงินสด และรำยละเอียดกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุน
(7) รับรองควำมถูกต้องในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำรับซือ้ คืน รำคำขำยหน่วยลงทุน รำคำรับซือ้ คืน
และรำคำขำยหน่วยลงทุนในกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน และกำรคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ จำกกำรออกหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้
หน่วยลงทุนและผูส้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนทีล่ ดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนและกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรได้คำนวณไว้และส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองเมื่อเห็นว่ำถูกต้องแล้ว
(8) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทั จัดกำรในกำรกำหนดวิธีคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนตำมรำคำที่เป็ นธรรม ในกรณีที่วิธีกำรคำนวณมูลค่ำ
ทรัพย์สินตำมปกติทำให้มลู ค่ำทรัพย์สนิ ไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในขณะคำนวณมูลค่ำหรือกรณีที่เป็ นทรัพย์สิ นอื่นนอกจำกที่กำหนดไว้ใน
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(9) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทั จัดกำรในกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตำมคำสั่งซือ้ หรือ
คำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน แล้วแต่กรณีตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร และดำเนินกำรแจ้งกำรเลื่อน
กำหนดชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและจัดทำรำยงำนแสดงเหตุผลในเรือ่ งกำหนดชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ตำมที่ได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร
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(10) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุนของบริษัทจัดกำรเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดกำรเป็ นผูจ้ ดั หำในกำรจัดทำรำยงำนทุกรอบปี
บัญชีและทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทินและส่งให้บริษัทจัดกำร ภำยใน 60 วันนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีนนั้ หรือภำยใน 60 วันนับ
แต่วนั สิน้ รอบระยะเวลำ 6 เดือนดังกล่ำว แล้วแต่กรณี
(11) สรุปรำยงำนที่ได้รบั จำกบริษัทจัดกำร ในกรณีที่อตั รำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ที่มีมลู ค่ำเกินกว่ำอัตรำส่วนทีส่ ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดซึ่งมิได้เกิดจำกกำรลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มำเพิ่มเติมเป็ นรำยไตรมำสตำมปี ปฏิทินและส่งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วนั สิน้ สุดไตรมำสนัน้ ทัง้ นี ้ เว้นแต่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น
(12) ดูแลให้บริษทั จัดกำรปฏิบตั ิกำรให้เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำร ภำยใต้มำตรำ 125 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติดงั กล่ำวโดยเคร่งครัด หำกบริษัท
จัดกำรมิได้ปฏิบตั ติ ำมให้แจ้งบริษทั จัดกำรโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุน
หรือไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมมำตรำ 125 ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะทำรำยงำนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ภำยใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รูถ้ ึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
(13) ดำเนินกำรฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบังคับคดีเพื่ อประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจำกทรัพย์สินของกองทุน
(14) ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้โดยเคร่งครัด
(15) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจัดกำร เมื่อเลิกโครงกำรจัดกำรแล้ว หน้ำที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์จะสิน้ สุดเมื่อผูช้ ำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรชำระบัญชียงั ไม่สนิ ้ สุด ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ำที่ต่ำงๆ ดังนี ้
ก) รับฝำกทรัพย์สินของกองทุนจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
ข) ดูแลและตรวจสอบให้ผชู้ ำระบัญชีปฏิบตั ิตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผชู้ ำระบัญชี
กระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรตำมมำตรำดังกล่ำว ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะรำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชกั ช้ำ
(16) ให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม ซึ่งเป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ อื่นใดที่เกิดขึน้ จำกกำรดำเนินกำรเพื่อผลประโยชน์ข อง
โครงกำรจัดกำร
(17) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ำที่ดแู ลรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำทีต่ ่อไปได้ ซึ่งกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวรวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองควำมถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผดู้ ูแลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำกำร งดเว้นกระทำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ ในกำรดูแลรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือ หน่วย
ลงทุนอำจใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบังคับคดี
กับผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
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ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ว่ำกำรกระทำนัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นกำรดำเนินกำรใน
ลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทรำบข้อมูลดังกล่ำวมิ ได้แสดง
กำรคัดค้ำน
ในกรณีที่กำรดำเนินกำรใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ดำเนินกำรขอมติ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจ
ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้เงื่อนไขสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำได้ต่อเมื่อ
ได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญญำแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ ำย
หนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อันเป็ นสำระสำคัญของสัญญำนี ้
คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำได้ โดยบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอื่นใดและบริษัทจัดกำรและผูด้ แู ลผลประโยชน์ทงั้ สองฝ่ ำยไม่
สำมำรถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำให้สอดคล้องกับประกำศคำสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่ำว ทัง้ นี ้ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมี
ผลเป็ นกำรเพิ่มภำระหน้ำที่แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะ รับหน้ำที่ดงั กล่ำว ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญำ
แต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่ำวให้บริษัทจัดกำรทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วทัง้ หมด
ของกองทุน เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์นำข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผยหรือใช้ใ นทำงที่ก่อหรือ
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดกำรสำมำรถบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ ทัง้ นีก้ ำรบอกเลิกสัญญำจะต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ขำดคุณสมบัติขอ้ หนึ่งข้อใดตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผดู้ แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั กำรแก้ไขให้ถกู ต้องภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษทั จัดกำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏ
จำกกำรตรวจสอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ได้ทำกำรแก้ไขให้ถกู ต้องภำยในระยะเวลำที่กำหนดแล้วให้
บริษัทจัดกำรแจ้งกำรแก้ไขดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้ หำกผูด้ แู ลผลประโยชน์มิได้
แก้ไขให้ถกู ต้องภำยในเวลำกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรขออนุญำตเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน
15 วันนับแต่วนั ครบกำหนดเวลำให้แก้ไข เมื่อได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดกำรจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่ น
แทนผูด้ แู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ำข้อยกเว้นให้กระทำได้ หำกเป็ น
กรณีที่มีนยั สำคัญและไม่สำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีอำนำจบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
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สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2128-2316
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
สำมำรถดูขอ้ มูลในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 12
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
5. ผู้จัดจาหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผูส้ นับสนุน
(1) ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร
(2) บอกเลิกกำรเป็ นผูส้ นับสนุนตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูส้ นับสนุน
(1) แจกจ่ำยหนังสือชีช้ วนของกองทุน คำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย
(2) รับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชำระค่ำซือ้ หน่ว ยลงทุนจำกผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและชำระค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นีต้ ำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจำตัว (ถ้ำมี) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ยื่นคำขอใช้บริกำรกองทุนกับบริษัทจัดกำร
(4) คืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ ที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
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(5) ยืนยันกำรซือ้ ขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(6) ทำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้ำทีด่ งั กล่ำวข้ำงต้น
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ชื่อ :
ที่อยู่ : ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่เป็ นปัจจุบนั ได้ในหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูล
กองทุนรวม
หมำยเหตุ:
บริษัทจัดกำรอำจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนเพิม่ เติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีของกำร
แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนเพิ่มเติม ผูส้ นับสนุนดังกล่ำวอำจเป็ นบุคคลธรรมดำหรือนิติบคุ คลที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบเพื่อทำ
หน้ำที่เป็ นผูส้ นับสนุนของกองทุน โดยผูส้ นับสนุนที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั ิงำนได้ภำยใต้ระบบงำนเดียวกันกับผูส้ นับสนุนที่ปฏิบตั ิหน้ำที่อยู่
ก่อนแล้ว
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผูส้ นับสนุน
(1) ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร
(2) บอกเลิกกำรเป็ นผูส้ นับสนุนตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูส้ นับสนุน
(1) แจกจ่ำยหนังสือชีช้ วนของกองทุน คำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย
(2) รับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนจำกผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและชำระค่ำขำยคืน หน่วย
ลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นีต้ ำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจำตัว (ถ้ำมี) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ยื่นคำขอใช้บริกำรกองทุนกับบริษัทจัดกำร
(4) คืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ ที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
(5) ยืนยันกำรซือ้ ขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(6) ทำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้ำทีด่ งั กล่ำวข้ำงต้น
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
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8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
9. ทีป่ รึกษา :
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกำรลงทุน) :
9.2.ที่ปรึกษำกองทุน :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกองทุน) :
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ผูร้ บั มอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถซือ้ หน่วยลงทุนเพิ่ม ขำยคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำรที่
ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
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13.2. สิทธิในกำรรับเงินปันผล :
ตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล"
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้อย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่อนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุน
ให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) หรือไม่ก็ได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กำรโอนหน่วยลงทุนให้บิดำ มำรดำ บุตร และคูส่ มรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย
(3) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควรและอนุมตั ิให้โอนได้
วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน
(1) ผูโ้ อนจะต้องมำยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงำนผูส้ นับสนุนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณี
ที่ผรู้ บั โอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผูร้ บั โอนจะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอน ในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” ก่อนแล้วผู้
โอนจึงทำกำรโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในส่วนข้อมูลโครงกำร หัวข้อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรื อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน”
(3) หลังจำกที่ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้ อนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับ
ภำษีพร้อมสำเนำคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐำน
(4) ในกรณีที่ผโู้ อนมีใบสำคัญหน่วยลงทุนและต้องกำรโอนหน่วยลงทุน จะต้องนำส่งใบสำคัญหน่วยลงทุนคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อ
ทำกำรโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หำกผูร้ บั โอนต้องกำรได้ใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเรื่องกำรขอให้ออก
ใบสำคัญหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ"
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน ภำยใน 7 วันทำ
กำร นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทัง้ นี ้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
13.4. ข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่อนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ
(US Citizen) หรือไม่ก็ได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั กำร :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดกำรทำกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำรได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำ
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ในหัวข้อ “กำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจั ดกำร”
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(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดกำรหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ น
เจ้ำของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่ำว
13.6. สิทธิในกำรได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษัทจัดกำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรชำระบัญชี ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ระบุ
ไว้ในหัวข้อ “กำรชำระบัญชีกองทุน และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร”
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ เมื่อผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ สิน้ ของโครงกำร
จัดกำรและ เมื่อได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว
(2) กำรจัดกำรกองทุนอยู่ภำยใต้กำรดูแลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ ซึ่งเป็ นสถำบันกำรเงินที่ม่นั คงมีช่อื เสียงและควำมรูค้ วำมสำมำรถ อันจะเป็ นกำร
ควบคุมให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ติ ำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรที่ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้อ ผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่จำเป็ นต้องติดตำมด้วยตนเองตลอดเวลำ
(3) กำรร่วมลงทุนในกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริษัทจัดกำรและผูด้ แู ลผลประโยชน์เป็ นตัวแทนของตนในกำรจัดกำร และดูแล
ทรัพย์สินทัง้ ปวงของกองทุนดังนัน้ จึงไม่จำเป็ นต้องมีกำรประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดกำรผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือตำมมติ
เสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของโครงกำร
จัดกำร
สาหรับผู้ลงทุนทีซ่ อื้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิแตกต่ำงจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ำงเดียว ดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็ นหลักประกัน
(3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐำนะผูเ้ อำประกันในกำรยกเลิกกำรทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนภำยใน 15 วันหลังจำกวันที่ได้รบั กรมธรรม์จำกบริษัทประกันชิวิต โดยบริษัทประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร
ในส่วนของกำรลงทุนในหน่วยลงทุนตำมรำคำขำยคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดกำรได้รบั คำสั่งขำยคืนและได้ทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนแล้ว
(4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่ำงจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ำงเดียว เนื่องจำก
บริษัทประกันชีวติ จะทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนในกำรรวบรวมและนำส่งคำสั่งซือ้ และขำยคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษทั จัดกำรในนำมของบริษั ทประกันชิวิต
โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น กำรได้รบั ข้อมูลกองทุนอำจล่ำช้ำกว่ำได้รบั จำกบริษัทจัดกำรโดยตรง เป็ น
ต้น
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีควำมรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ครบ
กำรที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุ น
ดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนำมโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ ตนถือ
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ :
โครงกำรจัดกำรจะใช้ระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผูเ้ ปิ ดบัญชี
กองทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอียดในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึ่งในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน
บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน เหล่ำนัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุ นและจะ
ถือเอำบุคคลที่มีช่อื แรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐำนะผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือผูร้ บั เงินที่ได้จำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผล
(ถ้ำมี)
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ หรือขำยคืน เพื่อเป็ นกำรยืนยันจำนวน
หน่วยลงทุน และ/หรือ จำนวนเงินที่ได้รบั ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ กรณีที่เป็ นกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก บริษัทจัดกำรโดยนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทำงไปรษณียภ์ ำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั
สิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และกรณีกำรซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรปิ ดกำรเสนอขำยครัง้ แรกบริษัทจัดกำรโดยนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ภำยใน 2 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่จดั สรร
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรจัดส่งหรือไม่จดั ส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึ่งได้รบั กำร
ปรับปรุงรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่มีกำรจัดส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะนำส่งโดยทำงไปรษณียห์ รือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื
ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรจัดส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึ่งได้รบั กำร
ปรับปรุงรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั แทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุนได้
หำกปรำกฏข้อผิดพลำดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องทำกำรทักท้วงข้อผิดพลำดภำยใน
7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือรับรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน มิฉะนัน้ บริษัทจัดกำรจะถือว่ ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนอำจจะดำเนินกำรออกใบสำคัญหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้เฉพำะในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ร้องขอเพื่อนำไปใช้เป็ นหลักประกันในกำรขอสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
ก) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกรอกรำยละเอียดในคำขอให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได้ที่สำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
ข) ยื่นคำขอให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่ำธรรมเนียมตำมที่ระบุไว้ในส่วนข้อมูลโครงกำร ข้อ 15.3. เรื่อง “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้
สั่งซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน” ในกำรออกใบสำคัญหน่วยลงทุนต่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
ค) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรออกใบสำคัญหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมจำนวนหน่วย
ลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนกรอกในคำขอ ให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุน สำหรับกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน กรอกจำนวนหน่วยลงทุนในคำขอให้ออก
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ใบสำคัญหน่วยลงทุนมำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุนสำหรับจำนวนเท่ำที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ง) ใบสำคัญหน่วยลงทุนที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนออกให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน จะมีขอ้ ควำมตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ซึ่งจะระบุช่ื อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยในใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้องมีลำยมือชื่อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจผูกพันบริษัทจัดกำรและประทับตรำสำคัญหรือลำยมือชื่ อนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใช้เครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีอื่นใดตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์จะอนุญำตให้ทำได้
จ) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีใบสำคัญหน่วยลงทุน หำกจะขำยคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่ำวจะต้องนำใบสำคัญหน่วยลงทุนมำส่งมอบคืนนำยทะเบียน
หน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนัน้ เข้ำระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะทำให้กำรขำยหน่วยลงทุนจำนวนนัน้ มีผลได้
เงื่อนไขอื่นๆ
(1) กำรนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร หรือ
อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึ่งจะนำส่งภำยใน 2 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่จดั สรร
หน่วยลงทุน โดยถือว่ำหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รบั ทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงั กล่ำว สำมำรถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ตำมปกติได้
(2) กำรนำส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำร โดยนำส่งผ่ำนทำงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ซ่งึ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้
(3) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติมกำรใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐำนแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนจำกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็ น สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรและ/หรือ
ผูส้ นับสนุนจะปิ ดประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันทำกำรก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน โดยมีวิธี
ปฏิบตั สิ ำหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยเก่ำและรำยใหม่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณีเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยเก่ำซึ่งลงทุนในกองทุนนีก้ ่อนที่จะเริ่มใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนมีควำม
พร้อมที่จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดกำรจะส่งจดหมำยแจ้งไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ทรำบล่วงหน้ำ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มี
ควำมประสงค์จะขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะต้องนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือหลักฐำนแสดงตนอื่นที่หน่วยงำนของทำงรำชกำร
ออกให้ มำแสดงเพื่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือสำนักงำนของผูส้ นับสนุนตำมที่กำหนด
และผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องลงลำยมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที่มำรับสมุดบัญชีฯ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ตดิ ต่อ
ขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปแล้ว บริษัทจัดกำรจะไม่นำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนอีกต่อไป
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยใดที่ยงั ไม่ได้ติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงประสงค์ขอรับหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดกำรจะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ในโครงกำร
จัดกำร
2. กรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยใหม่ซ่งึ สั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ ป็ นครัง้ แรกโดยที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนสำมำรถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนให้ได้แล้ว เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนได้รบั คำขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวมทัง้ เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี และ/หรื อคำสั่งซือ้
หน่วยลงทุน และผูส้ ่งั ซือ้ ได้ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเพียง
อย่ำงเดียวเท่ำนัน้ ให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกัน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะต้องเป็ นผูร้ บั
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สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องลงลำยมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกันนัน้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่มีกำรออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนรำยใหม่ดงั กล่ำว
3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
4. บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อบริษัท
จัดกำรได้รบั ชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรเรี ยบร้อยแล้ว
และให้ถือว่ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนออกให้ในนำมบริษัทจัดกำรแก่ผสู้ ่งั ซือ้ เป็ นกำรออกแทนกำรออก
หน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐำนในกำรซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน
5. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีหน้ำที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำให้บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนบันทึก รำยกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนให้
เป็ นปัจจุบนั อยู่เสมอ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั ได้ตงั้ แต่วนั ทำกำรถัดจำก
วันทำรำยกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือว่ำถูกต้องเมื่ อรำยกำรดังกล่ำวตรงกันกับ
ข้อมูลที่บนั ทึกไว้ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
ข้อกาหนดสาหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้ /ขำยคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเป็ นผูอ้ อกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภำยใน 15 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีส่ ่งั ซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวติ จะ
เป็ นผูอ้ อกใบยืนยันกำรสั่งซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 30 วันทำกำร
นับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หรือขำยคืนดังกล่ำว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้อำ้ งอิงต่อบริ ษัท
จัดกำรกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจำเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลของกองทุน บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงิน
ปันผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล และอัตรำเงินปันผลของกองทุน ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมดังต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทั่วไปสำมำรถทรำบได้
(2) แจ้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ ือเมื่อได้รบั
กำรร้องขอ
(3) กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยเป็ นเงินโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำม
ชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณียต์ ำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญชี
กองทุน หรือวิธีอื่นใดตำมที่จะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนำคต
(4) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื ปรำกฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน จะได้รบั เงินปันผลซึ่งถือเป็ นเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องนำไป
คำนวณภำษี
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16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรในกรณีที่ผอู้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี ้ หรือตรำสำรที่ลงทุนประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่
สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำทีส่ มเหตุสมผล
ส่วนที่ 1 กำรดำเนินกำรเมื่อมีกำรผิดนัดชำระหนีห้ รือมีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ หรือ
เมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนัน้ ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่
สมเหตุสมผล
การดาเนินการ
ของบริษัทจัดการ

1. กำรกำหนดให้เป็ น
ผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินได้สทุ ธิจำก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับ
ชำระหนี ้

2. กำรแจ้งต่อสำนักงำน

3. กำรจัดให้มีขอ้ มูล

กรณีกองทุนทีบ่ ริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่า
ตราสารหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0

กรณีทมี่ ีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนีห้ รือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนีไ้ ด้ (1) หรือ
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทีบ่ ริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าตราสารทีล่ งทุนโดยมีนัยสาคัญต่อ NAV ของ
กองทุนนั้นประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่
สามารถจาหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (2)
1.1 กำหนดให้ผถู้ ือหน่วยทุกรำยที่มีช่อื อยู่ใน
1.2 อำจกำหนดให้ผถู้ ือหน่วยทุกรำยทีม่ ีช่อื อยู่ใน
ทะเบียน ณ วันที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำ ทะเบียน ณ วันที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือ
สำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 เว้นแต่บริษัท
ลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ก็ได้
จัดกำรดำเนินกำรตำม 1.2 ก่อนแล้ว
หรือเมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทุนนัน้ ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง
หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำทีส่ มเหตุสมผล
ข้อมูล: ประเภท จำนวน ชื่อผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้อง เงินสำรอง (ถ้ำมี) และวันทีบ่ ริษัท
จัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 หรือวันที่บริษัทจัดกำรทรำบถึงพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อก
ตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ แล้วแต่กรณี
ระยะเวลำ: ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0
จัดให้มีขอ้ มูลตำม 2. ไว้ที่สำนักงำนใหญ่
สำนักงำนสำขำของบริษัทจัดกำรและสถำนที่
ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้
คืนที่ใช้ในกำรซือ้ ขำยหน่วยของกองทุน ภำยใน
วันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรแจ้ง
สำนักงำนเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย 30 วันด้วย

หมายเหตุ:
(1) บริษัทจัดกำรไม่ตอ้ งนำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องนัน้ มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน
(2) บริษัทจัดกำรไม่ตอ้ งนำตรำสำรนัน้ มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุนในกรณีที่พิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำตรำสำร
ที่กองทุนลงทุนโดยมีนยั สำคัญต่อ NAV ของกองทุนประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ยรำคำที่สมเหตุสมผล และกำร
จำหน่ำยจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ทัง้ นี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ได้มีกำรกำหนดผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับชำระหนีต้ ำม 1. บริษัทจัดกำรจะรับชำระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้เมื่อดำเนินกำรดังนี ้
(1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน
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(2) ต้องได้รบั มติพิเศษจำกผูถ้ ือหน่วยก่อนกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นทีม่ ิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ โดยดำเนินกำรดังนี ้
(2.1) ระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่กองทุนจะได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น มูลค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย เช่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรได้มำซึ่งทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน และค่ำใช้จ่ำยในกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน เป็ นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรรับชำระหนี ้
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทำเอกสำรหลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
(2.3.1) เอกสำรหลักฐำนซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ำมีกำรผิดนัดชำระหนีเ้ กิดขึน้
(2.3.2) บทวิเครำะห์และเหตุผลประกอบบทวิเครำะห์ทบี่ ริษัทจัดกำรจัดทำ ซึง่ แสดงถึงพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้อง
จะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ หรือข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำตรำสำรทีล่ งทุนนัน้ ขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจำหน่ำยได้ดว้ ย
รำคำที่สมเหตุสมผล
ส่วนที่ 2 กำรดำเนินกำรเมื่อบริษัทจัดกำรได้รบั ทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน
การดาเนินการ
1. แจ้งข้อมูลต่อสำนักงำนภำยใน 15 วันทำกำรนับ
แต่วนั ที่ได้รบั ทรัพย์สินมำ

2. เปิ ดเผยข้อมูลภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีบ่ ริษัท
จัดกำรได้แจ้งสำนักงำนตำม 1. เป็ นระยะเวลำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกับ 30 วัน

3. กำหนดรำคำทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั มำจำกกำร
รับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สนิ อื่น
4. คำนวณ NAV ของกองทุนที่มีกำรรับชำระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่น

5. ดำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอื่น
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รายละเอียด
ข้อมูลดังนี ้
ประเภท จำนวน และชื่อผูอ้ อกตรำสำรหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้อง วันที่บริษัท
จัดกำรได้รบั ทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น พร้อมทัง้ รำยละเอียด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รบั โดยมีสำระสำคัญอย่ำงน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่ำว มูลค่ำ
ทรัพย์สิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
2.1 จัดให้มีรำยละเอียดตำม 1. ไว้ที่สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริษัท
จัดกำรตลอดจนสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนทีใ่ ช้ในกำร
ซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุน
2.2 กรณีเป็ นกองทุนปิ ด นอกจำกกำรดำเนินกำรตำม 2.1 แล้ว ให้บริษัทจัดกำรระบุไว้
ในกำรประกำศ NAV และมูลค่ำหน่วยในครัง้ ถัดจำกวันที่ได้รบั ทรัพย์สินนัน้ มำว่ำ
กองทุนได้รบั ชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นซึ่งผูล้ งทุนสำมำรถขอดูรำยละเอียดได้ที่
สำนักงำนใหญ่และสำนักงำนสำขำของบริษัทจัดกำร โดยให้ระบุไว้ในกำรประกำศ
ดังกล่ำวไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ครัง้ ติดต่อกัน
เพื่อใช้ในกำรคำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ มำคมกำหนด
โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
4.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ดำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดกำรต้องไม่นำ
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่
ได้จำกกำรรับชำระหนี ้ มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน
4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำก 4.1 บริษัทจัดกำรต้องนำทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินอื่น มำรวมคำนวณ NAV ของกองทุน
5.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ดำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 ให้บริษัทจัดกำรจำหน่ำย
ทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยเป็ นสำคัญ (เว้นแต่ในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยที่มีสิทธิ
ในเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับชำระหนีต้ กลงรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สิน
ดังกล่ำวแทนเงิน ทัง้ นี ้ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อผูกพันและตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
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สมำคมกำหนดโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน)
5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจำก 5.1 ให้ บริษัทจัดกำรดำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ได้จำกกำร
รับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สนิ อื่นดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
5.2.1 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนัน้ สำมำรถลงทุนได้บริษทั จัดกำรอำจมีไว้
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนัน้ ไม่สำมำรถลงทุนได้บริษัทจัดกำร ต้อง
จำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำวในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่วยเป็ นสำคัญ
5.3 ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว บริษทั จัดกำร
อำจจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำวก็ได้

6. คืนเงินแก่ผถู้ ือหน่วยภำยใน 45 วัน
นับแต่วนั ที่มีเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับ
ชำระหนี ้

5.4 ในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน ให้บริษัทจัดกำรจ่ำยจำกทรัพย์สิน
ของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิ
เรียกร้องเป็ น 0 ให้บริษัทจัดกำรจ่ำยจำกเงินสำรอง รำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำก
กำรบริหำรทรัพย์สินนัน้
6.1 ให้บริษัทจัดกำรเฉลี่ยเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครัง้ ให้แก่ผถู้ ือหน่วยตำม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภำยใน
45 วันนับแต่วนั ที่มีเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้
6.2 ให้แจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงำนภำยใน 15 วันทำกำร
นับแต่วนั ที่บริษทั จัดกำรได้เฉลี่ยเงินคืน
6.3 หำกบริษัทจัดกำรมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่ำเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำร
รับชำระหนีไ้ ม่คมุ้ กับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยบริษัทจัดกำร
อำจนำเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ งั กล่ำวไปรวมจ่ำยในโอกำส
แรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยจะคุม้ กับภำระค่ำใช้จ่ำยก็ได้
หำกได้มีกำรจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วน
แล้ว และปรำกฏว่ำเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับชำระหนีน้ นั้ ไม่คมุ้ กับ
ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดกำรอำจนำเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่
ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ งั กล่ำวมำรวมคำนวณเป็ น NAV ของกองทุนก็ได้ ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรดังกล่ำวได้ต่อเมื่อได้ระบุรำยละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว
6.4 สำหรับกองทุนเปิ ดที่บริษัทจัดกำรได้บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ น
0 หำกต่อมำปรำกฏว่ำบริษัทจัดกำรได้รบั ชำระหนีต้ ำมตรำสำรหนีห้ รือสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่ำวเป็ นเงิน ให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำม 6.1 – 6.3 โดยอนุโลม

กำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลำที่กำหนด เท่ำนัน้
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17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และกำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ กำรให้สิทธิหรือกำรจำกัดสิท ธิใด ๆ แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนที่ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกได้กระทำตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำร
กองทุนรวมได้ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่แล้ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้
ลงทุนสถำบัน ผูล้ งทุนรำยใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตำมที่กำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่ เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่กำหนด ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ค) กำรโอนหรือกำรจำนำหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยำวที่จดั ตัง้ ขึน้
ก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือกฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกบริษทั จัดกำรกองทุนรวมได้ดำเนินกำร
ไปตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รบั มำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดำเนินกำรดังกล่ำวและมีผลผูกพันตำมมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำย ให้ถือว่ำมตินนั้ เสียไป
ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุน
รวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน กำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนนอกจำกจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนที่
กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่กำหนดในประกำศนีแ้ ล้ว ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เ ท่ำกัน ต้องได้รบั มติเสียง
ข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ ละ
ชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
กำรแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสำระสำคัญที่เป็ นไปตำมและไม่ขดั หรือแย้งกับ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยดังกล่ำว ให้ถือว่ำข้อผูกพัน
ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญำ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เรื่องที่กระทบ
ต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตำมข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน.
19/2554
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนด
เกี่ยวกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
(ก) เป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสำระสำคัญสอดคล้องกับโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั มติโดยเสียงข้ำงมำกหรือมติ
พิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนัน้ เหมำะสม มีควำมจำเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ำกรณีใด
ต้องกระทำเป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตรำบริษั ท
(ถ้ำมี) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถ
ตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและควำมจำเป็ นให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพร้อมกับกำรส่งรำยงำนประจำปี ของ
กองทุนรวม
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร : มี
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในกำรเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเมื่อปรำกฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
22.1.1 หำกปรำกฏว่ำกองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่ำหน่วยลงทุนหรือมีผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนดังนี ้
(1) จำนวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำยในวันทำกำรใด
(2) มูลค่ำหน่วยลงทุนทีข่ ำยได้แล้วทัง้ หมดโดยคำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำทในวันทำกำรใดและ
บริษัทจัดกำรประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
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22.1.2 เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรจนก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำทีข่ องตน
22.1.3 เมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้เเล้วทัง้ หมดของ
โครงกำรจัดกำรให้เลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
22.1.4 สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป หำกปรำกฏว่ำ
(1) มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรที่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
(2) มีกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดกำรมิได้ปฏิบตั ิหรือดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทั่วไปตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรจัดส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชีช้ วนและกำรเสนอขำย
หน่วยลงทุน
22.1.5 มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด
(2) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลำ 5 วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวน
หน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนในลักษณะตำมข้ำงต้น จะไม่นำมำใช้บงั คับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและ
สมเหตุสมผลว่ำกำรเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจำกกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภำพและ
มีสภำพคล่องอย่ำงเพียงพอ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รบั ผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้
22.1.6 บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 22.2 เมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วมีควำม
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้อ 22.1.5 และกำรเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
22.2. กำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำร เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี ้
22.2.1 ยุติกำรรับคำสั่งซือ้ และคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนั ที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
22.2.2 แจ้งให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีกำรดังนี ้
(ก) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยช่องทำงใดๆ ที่มีหลักฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้งสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
22.2.3 จำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่ำว ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถ
กระทำได้เพื่อชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
22.2.4 ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำมข้อ 22.2.3 ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุ
ให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่ำเป็ นกำรเลิกกองทุนรวมนัน้
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23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรชำระบัญชีโดยจะแต่งตัง้ ผูช้ ำระบัญชีทสี่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพื่อดำเนินกำรรวบรวม
ทรัพย์สิน จัดทำบัญชี จำหน่ำยทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ชำระหนีส้ ิน และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของกองทุนรวม รวมทัง้ ทำกำรอย่ำงอื่นตำมที่จำเป็ นเพื่อ
ชำระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
สำหรับค่ำใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผูช้ ำระบัญชีจะดำเนินกำรเฉลี่ย
คืนเงินให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตำมสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตำมหลักฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงกำร
เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ ำระบัญชีจะทำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูช้ ำระบัญชีจะโอน
ทรัพย์สินคงค้ำงใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลังจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรกำหนดให้ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรเป็ นสถำนที่ชำระเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มำรับเงินหรือเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนรำยนัน้ ได้ หรือในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้ง ไว้เป็ นอย่ำง
อื่น บริษัทจัดกำรจะอ้ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็ นภูมิลำเนำ เพื่อบริษัทจัดกำรจะได้นำทรัพย์ดงั กล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ สำนักงำนวำงทรัพย์ และ
ดำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนตำมขัน้ ตอนให้เสร็จสิน้ ได้
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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