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หน้า 1 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั�นอินฟราสตรัคเจอร์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทุนที�เน้นลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) สําหรับผู้ลงทุนทั�วไป (retail fund) 
ประเภทรับซื 4อคืนหน่วยลงทนุ ที�มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที�มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื�อ Credit Suisse (Lux) 
Infrastructure Equity Fund, Class IB USD (“กองทนุหลกั”) ซึ�งมีนโยบายลงทุนในตราสารทนุ และหลกัทรัพย์อื�นๆ ที�มีลกัษณะในทํานองเดียวกนักับตราสารทุน 
ที�ออกโดยบริษัทที�มีกิจการเกี�ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื 4นฐานของประเทศต่าง ๆ ทั�วโลก รวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุน ทั 4งนี 4 กองทุนหลกัดงักล่าวบริหารจดัการโดยบริษัท Credit Suisse Fund Management S.A. และเป็นกองทุนรวมที�จัดตั 4งตามระเบียบของ 
UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภ าย ใต้ ก ารกํ า กับ ดู แ ล ข อง Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF) ซึ�งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ 
(hedge fund)  

บริษัทจัดการจะลงทุนในสกลุเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกลุเงินหลกั และกองทุนหลกัจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกุลเงิน เช่น สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 
สกลุเงินยโูร ดอลลาร์แคนาดา โครนเดนมาร์ก ดอลลาร์ฮ่องกง หรือโครนนอร์เวย์ เป็นต้น ทั 4งนี 4 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี�ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสกลุเงินอื�น
ใดนอกเหนือจากสกลุเงินเหรียญสหรัฐในภายหลงัก็ได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงสกลุเงินที�ใช้ในการซื 4อ
ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั ซึ�งบริษัทจดัการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทนุเป็นสําคญั บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดย
จะติดประกาศไว้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง 

อนึ�ง กองทุนหลกัข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ�งสามารถลงทุนได้ทั 4งผู้ลงทุนทั�วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทุนอาจมี
ความแตกต่างกนัในเรื�องของนโยบายการจัดสรรกําไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคณุสมบตัิของผู้ลงทนุ เป็นต้น ซึ�งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทนุใน 
Class IB USD (เป็น Class ที�เสนอขายให้กบัผู้ลงทนุสถาบนั ซื 4อขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี�ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลงัก็ได้ ทั 4งนี 4 เพื�อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั โดยถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึ�งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยจะติดประกาศไว้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการและ
ผู้สนบัสนุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวข้อง (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดเูพิ�มเติมได้จากหนงัสือชี 4
ชวนของกองทนุหลกัจากเว็บไซต์ของกองทนุหลกั)  

2. สําหรับเงินลงทุนส่วนที�เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี 4 ตราสารกึ�งหนี 4กึ�งทุน เงินฝากธนาคาร หรือตราสารทุน ที�เสนอขายทั 4งในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที�ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ตราสารที�มีสัญญาซื 4อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured note) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  

นอกจากนี 4 กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี 4ที�มีอันดับความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี 4ที�ไม่ได้รับการจัด
อนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated) โดยมีสดัส่วนการลงทนุในตราสารดงักล่าวเมื�อรวมกบัสดัส่วนการลงทนุของกองทนุหลกัจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ   

3. กองทุนไทยจะทําสญัญาซื 4อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อป้องกันความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนเงิน (Foreign Exchange Rate Risk) เกือบทั 4งหมด โดย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ณ ขณะที�ทําสญัญาซื 4อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
หรือลงทุนในกองทุนหลกัต่างประเทศเพิ�มเติม อย่างไรก็ดี ในกรณีที�สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ภาวะตลาดที�กองทุนหลัก
ลงทนุหรือมีไว้มีความผนัผวน เป็นต้น หรือในกรณีที�มีผู้ ถือหน่วยลงทนุสั�งซื 4อหรือขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนมาก และ/หรือในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยัหรือมีเหตผุล
ที�จําเป็นและสมควร หรือสาเหตุอื�นใดที�อยู่นอกเหนือการควบคุม กองทุนอาจดํารงสดัส่วนการป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศหรืออาจมีสัดส่วนเกินมูลค่าความเสี�ยงเป็นการชั�วคราวได้ นอกจากนี 4 กองทุนอาจเข้าทําสัญญาซื 4อขายล่วงหน้าเพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) โดยขึ 4นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทําสญัญาสวอปและ/หรือสญัญาฟอร์
เวิร์ดที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน/ด้านราคาตราสาร/อตัราดอกเบี 4ย ซึ�งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 
เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลกัทรัพย์ที�ลงทุน การออกสญัญาซื 4อขายล่วงหน้าที�อ้างอิงกับดชันีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที�อาจจะส่งผลกระทบเชิง
ลบอย่างมีนยัสําคญัของกองทนุ และค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมสญัญาซื 4อขายล่วงหน้า เป็นต้น  

 



หน้า 2 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั�นอินฟราสตรัคเจอร์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

4. กองทุนหลกัอาจเข้าทําสญัญาซื 4อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน และ/หรือเพื�อวตัถปุระสงค์ในการ
ลงทนุ และ/หรือเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) โดยขึ 4นอยู่กบัดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุหลกั  

5. ในกรณีที�บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund (กองทุน
หลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที�คาดไว้ หรือไม่
สามารถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนดงักล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทนุต่างประเทศดงักล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากบัดแูลของกองทุน
ต่างประเทศ และ/หรือเมื�อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทนุในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระ
ต่อผู้ลงทนุโดยเกินจําเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที�กองทนุหลกัได้เลิกโครงการในขณะที�บริษัทจัดการยงัดําเนินการบริหารและจดัการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรี
เน็กซ์เจเนเรชั�นอินฟราสตรัคเจอร์  

เมื�อปรากฏกรณีตามข้อ 5. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุน
ต่างประเทศดงักล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทนุที�สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั�นอินฟราสตรัคเจอร์ 
และมีคุณสมบัติตามที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยอาจเป็นกองทุนที�บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Credit Suisse Fund 
Management S.A. หรือไม่ก็ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดงักล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั 4งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ�งอาจส่งผลให้
ในช่วงเวลาดงักล่าวกองทนุอาจมีไว้ซึ�งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุก็ได้  

หากเกิดกรณีใด ๆ ที�ทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั�นอินฟราสตรัคเจอร์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดําเนินการ
จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที�เหลืออยู่ของกองทุน เพื�อคืนเงินตามจํานวนที�รวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) 
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที�ถือครองต่อจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายแล้วทั 4งหมดของกองทุน ทั 4งนี 4 หากมีการดําเนินการดงักล่าว 
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยพลนั โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายโดยเร็ว และประกาศไว้ที�สํานักงานของบริษัทจดัการและผู้สนับสนุน 
และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

6. ในกรณีที�กองทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะ
ใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี 4 บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(1) มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ�งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุหลกันั 4น  

เงื�อนไข ในกรณีที�กองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี 4  

(1) แจ้งเหตุที�กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที�ดีที�สุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที�มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุหลกัที�ปรากฏเหต ุ 

(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัที�มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุหลกัที�ปรากฏเหต ุ 

(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที�ดําเนินการแล้วเสร็จ  

(4) เปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผู้ที�สนใจจะลงทนุเพื�อให้ผู้ที�สนใจจะลงทนุรับรู้และเข้าใจเกี�ยวกบัสถานะของกองทนุรวม และ
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้บคุลากรที�เกี�ยวข้องเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการดําเนินการดงักล่าวด้วย  

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

7. กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�น ตามที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทนุได้  

8. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทุนรวมที�มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้ระดบั
ความเสี�ยงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ�มขึ 4น ทั 4งนี 4 ให้เป็นไปตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทุนซึ�งขึ 4นอยู่กบัสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื�อประโยชน์สงูสุด
ของผู้ ถือหน่วยลงทุน อนึ�ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนดําเนินการเปลี�ยนแปลงประเภทกองทุนรวม
ดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 4อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
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9. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 4รวมด้วย ทั 4งนี 4 โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั  

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแต่วนัที�จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  

(3) ช่วงระยะเวลาที�ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเนื�องจากได้รับคําสั�งขายคืน หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ หรือเพื�อรอการลงทนุ ทั 4งนี 4 ต้องไม่เกินกว่า 
10 วนัทําการ 

สรุปข้อมูลสําคัญที$ผู้ลงทุนควรทราบเกี$ยวกับกองทุน Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก): 

ชื$อกองทุน: Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund 

ลักษณะเฉพาะของ  
Class IB USD : 

(1) เป็น Class ที�เสนอขายให้กบันกัลงทนุสถาบนั  
(2) ทําการซื 4อขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล  

วันที$จดทะเบียนกองทุน: 14 ธันวาคม 2560 

วัตถุประสงค์ และนโยบายการ
ลงทุน: 

กองทุนจะลงทุนในสดัส่วนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินสทุธิทั 4งหมดในตราสารทนุและหลกัทรัพย์อื�นๆ ที�มีลกัษณะ
ในทํานองเดียวกันกับตราสารทุน รวมถึงตราสารแสดงสิทธิที�มีลกัษณะเป็นตราสารทุน (เช่น American Depository 
Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDR) , Profit-sharing Certificates, Participation Certificates, 
Dividend Rights Certificates เป็นต้น) ที�ออกโดยบริษัทที� มีกิจการที�เกี�ยวข้องในหมวดอุตสาหกรรมโครงสร้าง
พื 4นฐาน (“Infrastructure Sector”) ของประเทศต่าง ๆ ทั�วโลก (รวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่) 
หมวดอุตสาหกรรมโครงสร้างพื 4นฐาน (“Infrastructure Sector”) ในบริบทนี 4 หมายถึง การบริการ ตลอดจนพื 4นฐาน
และสิ�งอํานวยความสะดวกในระบบโลจิสติกส์ที�จําเป็นต่อการดํารงรักษาและการพฒันาสําหรับสงัคมยุคใหม่ ผู้ออก
ตราสารที�อยู่ใน Infrastructure Sector ได้แก่ บริษัทที�มีการดําเนินงานหลกัเกี�ยวข้องกับการวางแผน การก่อสร้าง การ
ประกอบกิจการด้าน  (ก) สาธารณปูโภคขั 4นพื 4นฐาน ได้แก่ นํ 4า การผลิตและการจําหน่ายไฟฟ้า ก๊าซ นํ 4ามนั ระบบแสง 
การทําความร้อน และการกําจัดของเสีย  (ข) การคมนาคมขนส่ง ได้แก่ ถนน สนามบิน ทางรถไฟ ท่าเรือ รถไฟใต้ดิน 
การขนส่งทางท่อ คลอง และ ทางนํ 4า (ค) การสื�อสารและเครือข่ายของสื�อต่างๆ ได้แก่ โทรศพัท์พื 4นฐาน โทรศพัท์มือถือ 
สายเคเบิ 4ล และเครือข่ายการกระจายข่าวสารข้อมูล (ง) สิ�งอํานวยความสะดวกสําหรับโครงสร้างพื 4นฐานทางด้าน
สงัคมและการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงวยัและพยาบาลผู้ ป่วย เรือนจํา สถานศึกษา สถานที�และสิ�ง
อํานวยความสะดวกด้านกีฬา และ (จ) โครงสร้างพื 4นฐานเพื�อการป้องกนัภัย เช่น เขื�อน หรือสิ�งปลกูสร้างเพื�อป้องกัน
หิมะถล่ม เป็นต้น ตลอดจนบริษัทที�ให้บริการเป็นที�ปรึกษาในกิจการที�เกี�ยวข้องกับ Infrastructure Sector และบริษัท
ที�ดําเนินงานด้วยการมีส่วนร่วมกับบริษัทดงักล่าวเป็นหลกั ทั 4งนี 4 ในการคดัเลือกหลกัทรัพย์ที�จะลงทุน จะไม่คํานึงถึง
มลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ของหลกัทรัพย์เหล่านั 4น 

(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ�มเติมได้จากหนังสือชี"ชวนของกองทุน Credit Suisse (Lux) 

Infrastructure Equity Fund)  

ตัวชี Kวัด (Benchmark): MSCI World (NR) 

อายุโครงการ: ไม่กําหนด 

บริษัทจัดการกองทุน: Credit Suisse Fund Management S.A. 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน: Credit Suisse (Luxembourg) S.A.         

เว็บไซต์: สามารถดขู้อมลูหนงัสือชี 4ชวนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื�นเพิ�มเติมได้ที�เว็บไซต์: www.credit-suisse.com   
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class IB USD ** 

1. ค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ซื Kอหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 3.00% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)* 
(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื 4อคืนหน่วยลงทนุ ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) 

(1) ค่าธรรมเนียมการจดัการ 0.90%  
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื�นๆ 0.26% 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั 4งหมด 1.16% 

* กองทนุ Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class IB USD ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุให้กบักองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั?น
อินฟราสตรัคเจอร์ 

** กองทนุหลกัอาจเพิ?มเติมหรือเปลี?ยนแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายต่างๆ ของกองทนุได้ 

หมายเหตุ :  

(1)  ข้อความในส่วนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที?สําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับ
ภาษาองักฤษ ดงันั Rน ในกรณีที?มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์  

(2)  ในกรณีที?กองทุนหลกัมีการแก้ไขเพิ?มเติมโครงการจัดการซึ?งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคญั บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที?จะแก้ไขเพิ?มเติมโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปลี?ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

 

ผลตอบแทนที$ผู้ลงทุน 
จะได้จากเงินลงทุน : 

หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่า และ หน่วยลงทนุชนิดผู้ลงทนุสถาบนั : 

โอกาสที�จะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื�องมาจากมูลค่าที�เพิ�มขึ 4นของหลักทรัพย์ที�ลงทุน โดยจะ
ได้รับเมื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ  

หน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล : 

โอกาสที�จะได้รับรายได้สมํ�าเสมอจากเงินปันผล ทั 4งนี 4 ผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบนั มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี 
หากปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์/เงื�อนไขที�กรมสรรพากรกําหนด 
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ผลการดาํเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class IB USD (กองทุนหลัก)* 
 

 

 

 

 
  

*ข้อมลู ณ เดือนมกราคม 2565 จาก Fund Factsheet ของกองทนุหลกั 
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คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม 

1.  ลักษณะที$สําคัญของกองทุน 
 มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

-  กองทนุเป็นกองทนุเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป โดยมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 
1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFINFRA-A): เหมาะสําหรับผู้ลงทุนทั�วไป ที�ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสม
ผลประโยชน์จากการลงทนุ (Total return) 
2. หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (KFINFRA-D) (ยงัไม่เปิดเสนอขาย): เหมาะสําหรับผู้ลงทุนทั�วไป ที�ต้องการรับรายได้สมํ�าเสมอจากเงินปันผล ทั 4งนี 4  
ผู้ลงทนุประเภทนิติบคุคล/สถาบนั มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์/เงื�อนไขที�กรมสรรพากรกําหนด 
3.  หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบนั (ชื�อย่อ: KFINFRA-I): เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที�เป็นนิติบุคคล กลุ่มผู้ลงทุนที�ซื 4อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันที�บริษัทจัดการกําหนด ที�ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน 
(Total return) 
รายละเอียดเพิ�มเติม : 
(1)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเปิดขายหน่วยลงทนุชนิดอื�นๆ ที�ยงัไม่ได้เปิดให้บริการ ซึ�งคํานึงถึง

ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุและ/หรือผู้ลงทนุเป็นสําคญั โดยบริษัทจดัการจะประกาศแจ้งการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว และ/หรือแจ้งวนัที�เริ�มเปิดทํา
การขายชนิดหน่วยลงทนุ ให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

(2)  กรณีหน่วยลงทนุชนิดผู้ลงทุนสถาบนั บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนด เปลี�ยนแปลง และ/หรือเพิ�มเติมผู้ลงทนุที�เป็นนิติบุคคล กลุ่มผู้ลงทุน 
และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนัได้ โดยบริษัทจดัการจะประกาศแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 กองทนุรวมนี 4มีจํานวนเงินทนุโครงการ (Fund Size) ล่าสดุ เท่าใด 
-  50,000 ล้านบาท (หรือ จํานวน 5,000 ล้านหน่วย) 

 กองทนุรวมนี 4เหมาะสมที�จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 
-  เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนของผู้ มีเงินออมโดยเป็นเงินลงทุนส่วนที�สามารถรับความผันผวนในระยะสั 4น และความเสี�ยงในระดบัที�สูงได้ เพื�อโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนที�ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยเทียบเคียงกบัการลงทนุในตราสารทนุของบริษัทต่างๆ ทั�วโลก 
-  ผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 ปัจจยัใดที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อเงินลงทนุของผู้ลงทนุ 
เนื�องจากกองทุนนี 4จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ�งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที�เกี�ยวข้องกับ
ธุรกิจโครงสร้างพื 4นฐานทั�วโลก เงินลงทนุของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี 4 
-  ผลการดําเนินงานของกองทนุ Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund (กองทนุหลกั) 
-  การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

 กองทนุรวมนี 4เป็นกองทนุรวมที�มีผู้ประกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที�มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
-  ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่คุ้มครองเงินต้น 

 กองทนุรวมนี 4มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
-  วนัที�สิ 4นสดุรอบบญัชีคือ วนัที� 31 มกราคม ของทกุปี 

2.  ข้อกําหนดในการซื Kอขายและโอนหน่วยลงทุน 
 กองทนุรวมนี 4มีวิธีการขายและรับซื 4อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร 

(1)  วิธีการขายหน่วยลงทุน 

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Kอคืนหน่วยลงทุน 

สําหรับผู้ที�ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สั�งซื 4อจะต้องเปิดบญัชีกองทนุกับบริษัทจัดการ เพื�อประโยชน์
ในการติดต่อทํารายการซื 4อ ขาย และสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั�งซื 4อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคําขอเปิดบญัชี
กองทนุอย่างถกูต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั 4งแนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี 4  
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เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 
ก) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน ซึ�งลงนามรับรองความถกูต้อง  ก)  สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
หรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม  ข)  สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
 ค)  ตวัอย่างลายมือชื�อกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามและหรือผู้ มี

อํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเงื�อนไขการลงนาม 
 ง)  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทน

นิติบคุคล 
 จ)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ

บคุคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามที�ระบใุนหนงัสือ
รับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึ�งเอกสารดงักล่าวมีการลงนาม
รับรองความถกูต้อง  

 หรือเอกสารอื�นใดที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม  

ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตั 4งแต่ 2 คนขึ 4นไป ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุเหล่านั 4น เป็นผู้ ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที�มีชื�อแรกในคําขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ทั 4งนี 4 จะต้องเป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 

(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่านสามารถเปิดบญัชีกองทนุออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซื 4อคืนหน่วยลงทนุที�เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกําหนดและเงื�อนไขเป็นไปตามที�กําหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย 

(1.2) มูลค่าขั Kนตํ$าของการสั$งซื Kอหน่วยลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน มูลค่าขั Kนตํ$าของการสั$งซื Kอ 
ชนิดสะสมมลูคา่ (KFINFRA-A) 500 บาท 
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFINFRA-D) (ยงัไม่เปิดเสนอขาย) 500 บาท 
ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (KFINFRA-I) 500 บาท 

ซึ�งคํานวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนําจํานวนเงินที�สั�งซื 4อหน่วยลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึ�งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วย 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น สั�งซื 4อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวนัที�................ซึ�งมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาท
ต่อหน่วย ท่านจะได้รับจํานวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็นต้น 

(1.3) วันและเวลาที$เสนอขายหน่วยลงทุน 

ท่านสามารถสั�งซื 4อเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าและหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบนัได้ ทุกวนัทําการซื 4อขายของกองทุน ภายในเวลา 
15.30 น. ทั 4งนี 4 บริษัทจดัการจะเริ�มเปิดทําการขายหน่วยลงทนุชนิดผู้ลงทนุสถาบนั ตั 4งแต่วนัที� 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

(1.4)  ช่องทางการสั$งซื Kอและการชําระเงินค่าสั$งซื Kอหน่วยลงทุน 

 กรณีสั�งซื 4อผ่านบริษัทจดัการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 4อคืนหน่วยลงทนุอื�น 
ผู้สั�งซื 4ออาจชําระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดราฟต์ โดยผู้สั�งซื 4อที�ชําระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั�งจ่ายในนาม “บญัชีจองซื 4อหน่วยลงทุนกองทุน
เปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั�นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า” (กรณีสั�งซื 4อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า “KFINFRA-A”) หรือ “บัญชีจองซื 4อ
หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั�นอินฟราสตรัคเจอร์-ผู้ลงทนุสถาบนั” (กรณีสั�งซื 4อหน่วยลงทนุชนิดผู้ลงทนุสถาบนั“KFINFRA-I”) 
ซึ�งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีจองซื 4อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ�งบริษัท
จัดการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารซิตี 4แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื�อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื�อรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือ
ที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม 

 กรณีสั�งซื 4อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 4อคืนหน่วย 
ลงทนุอื�น 
ผู้ลงทนุที�ได้สมคัรการใช้บริการซื 4อขายหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั�งซื 4อหน่วยลงทุน
ผ่านช่องทางนี 4ได้  
บริษัทจัดการจะดําเนินการหกัเงินตามจํานวนเงินค่าซื 4อหน่วยลงทุน จากบญัชีเงินฝากของผู้สั�งซื 4อที�ได้ให้ไว้ตามวิธีการที�กําหนด ในกรณีที�
เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินค่าซื 4อได้หรือรายการคําสั�งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคําสั�งซื 4อหน่วยลงทุนนั 4น โดยผู้สั�งซื 4อสามารถใช้บริการสั�งซื 4อหน่วยลงทุนใหม่ได้
ตามปกติ 
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(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซื Kอหน่วยลงทุน 

ในกรณีที�มีการสั�งซื 4อหน่วยลงทุนมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยที�จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
การจดัสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใช้หลกัการ “สั�งซื 4อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมลูที�ได้มีการบนัทึกรายการซื 4อขายหน่วย
ลงทนุของบริษัทจดัการ ทั 4งนี 4 บริษัทจดัการสงวนสิทธิที�จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทั 4งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซื 4อหน่วยลงทนุส่วนที�ไม่ได้รับการจดัสรร พร้อมดอกเบี 4ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั�งซื 4อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทนุที�ผู้สั�งซื 4อได้ระบไุว้ในการเปิดบญัชีกองทนุ  
บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งทางโทรศพัท์หรือการสื�อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครั 4งแก่ผู้สั�งซื 4อหน่วยลงทุนที�ไม่ได้รับการ
จดัสรรหน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนที�สั�งซื 4อหน่วยลงทนุ 

(1.6) เงื$อนไขการขายหน่วยลงทุน 

(1.6.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะปิดรับคําสั�งซื 4อหน่วยลงทุนเป็นการชั�วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที�บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั 4งนี 4 บริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําสั�งซื 4อหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ  

(1.6.2) บริษัทจดัการอาจจะพิจารณาปฏิเสธการสั�งซื 4อหน่วยลงทนุของผู้สั�งซื 4อหน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนี 4โดยไม่ต้องให้เหตผุลใด ๆ  
(ก)  คําสั�งซื 4อที�จะมีผลให้ผู้สั�งซื 4อหน่วยลงทนุรายนั 4นถือหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
(ข)  เพื�อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที�ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจาก

มูลค่าการสั�งซื 4อหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลกั ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและ
จดัการลงทนุ  

(1.6.3) ในกรณีที�บริษัทจัดการได้จําหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจํานวนหน่วยลงทุนที�ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการ
สงวนสิทธิที�จะปฏิเสธการสั�งซื 4อหน่วยลงทนุ ตั 4งแต่วนัทําการซื 4อขายถดัจากวนัที�จําหน่ายหน่วยลงทนุได้เต็มตามจํานวนที�จดทะเบียนไป
จนกว่าบริษัทจดัการจะเห็นสมควรที�จะทําการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 4งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

(2) วิธีการรับซื Kอคืนหน่วยลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน มูลค่าขั Kนตํ$าของการสั$งขายคืน 

ชนิดสะสมมลูคา่ (KFINFRA-A) 500 บาท หรือ 50 หน่วย 
ชนิดจ่ายเงินปันผล (KFINFRA-D) (ยงัไม่เปิดเสนอขาย) 500 บาท หรือ 50 หน่วย 
ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (KFINFRA-I) 500 บาท หรือ 50 หน่วย 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั�งขายคืนได้ทุกวนัทําการซื 4อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. ที�บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 4อคืน
หน่วยลงทุนที�ได้รับการแต่งตั 4งจากบริษัทจัดการ หรือผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือบมจ.ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา เป็นต้น 

 กรณีใดที�บริษัทจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 
-  บริษัทจัดการมีวตัถุประสงค์ที�จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ที�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับ
หรือเพื�อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที�มีถิ�นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ�งจัดให้มีขึ 4นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที�จะ
ปฏิเสธหรือระงบัการสั�งซื 4อ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทนุที�เป็นบคุคลดงัที�กล่าวมาข้างต้น 

 กองทุนรวมนี 4มีข้อกําหนดเกี�ยวกับการเลื�อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รับซื 4อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว และการ
หยดุรับคําสั�งซื 4อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไว้อย่างไร 
- กองทนุรวมนี 4มีข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเลื�อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และการไม่ขายหรือไม่รับซื 4อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว ซึ�ง
ได้ระบอุยู่ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 10 และข้อ 11 ตามลําดบั 
-  การหยดุรับคําสั�งซื 4อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื�อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที�มีความจําเป็นเพื�อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศ หรือเพื�อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําสั�งซื 4อ คําสั�งขายคืนหรือคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมได้เป็นการชั�วคราวตามระยะเวลาที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึ�งไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั 

 วิธีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 
(1)  วันและเวลาในการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

เปิดให้สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจดัการของ บลจ. กรุงศรี จํากัด” ซึ�ง
บริษัทจดัการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.krungsriasset.com) และให้เป็นไปตามวนัและเวลาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
ต้นทางและ/หรือกองทนุปลายทาง 
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(2) มูลค่าขั Kนตํ$าในการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

กรณีที�กองทุนนี 4เป็นกองทนุต้นทาง : ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออก โดยระบุเป็นจํานวนหน่วยหรือเป็นจํานวนเงินไม่ตํ�ากว่า
มลูค่าขั 4นตํ�าที�กําหนด ในกรณีที�การสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีตํ�ากว่ามลูค่าขั 4นตํ�าที�กําหนด หรือในกรณีที�
จํานวนหน่วยลงทุนที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี�ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนทั 4งหมดเท่าที�ปรากฏอยู่ในรายการที�บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั 4น 
และในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบญัชีตํ�ากว่ามูลค่าขั 4นตํ�าที�กําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะรับสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุทั 4งหมด เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ ภายใต้วิธีการที�บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า ทั 4งนี 4 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทํารายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่า
ขั 4นตํ�า และ/หรือปรับลดมลูค่าขั 4นตํ�าของการสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ โดยขึ 4นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
กรณีของกองทนุปลายทาง : ผู้ลงทนุสามารถสั�งสบัเปลี�ยนเข้ากองทนุโดยได้รับการยกเว้นข้อจํากดัจํานวนเงินขั 4นตํ�าในการซื 4อหน่วยลงทนุตามที�ระบใุน
หวัข้อ “การสั�งซื 4อหน่วยลงทนุ”  

(3)  ช่องทางการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

 การสบัเปลี�ยนผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 4อคืนหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุได้ที�บริษทัจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 4อคืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั 4งระบจํุานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินที�ต้องการสบัเปลี�ยน เมื�อเจ้าหน้าที�
ตรวจสอบคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนว่าถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที�จะส่งมอบสําเนาคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุที�ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานต่อไป 

 การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 4อคืน
หน่วยลงทนุอื�น 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที�ได้สมคัรการใช้บริการซื 4อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหสัผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั�งสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทนุผ่านช่องทางนี 4ได้  
ผู้สั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั�งสับเปลี�ยนนั 4นได้เสร็จสิ 4นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั 4งสิ 4น ทั 4งนี 4 บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 4อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที�จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั�งสบัเปลี�ยนหน่วย
ลงทนุได้เมื�อมีเหตจํุาเป็นและสมควร โดยขึ 4นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 4อคืนหน่วยลงทนุ 

(4)  ราคาขายและรับซื Kอคืนกรณีสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี 4เป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื 4อคืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ  
(4.1) การสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนนี Kกับกองทุนอื$นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ  

กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที�ใช้เพื�อคํานวณราคารับซื 4อคืนของ
วนัทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง หกัด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ และค่าใช้จ่ายอื�นๆ (ถ้ามี)  
กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที�ใช้เพื�อคํานวณราคาขายของวนัทํา
การก่อนวนัที�กองทนุปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนจากกองทนุต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
และค่าใช้จ่ายอื�นๆ (ถ้ามี)  

(4.2) การสับเปลี$ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี K  

กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง : การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออก จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน
ของชนิดหน่วยลงทนุต้นทาง  
กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง : การคํานวณราคาสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเข้า จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการก่อนวนัที�ชนิดหน่วย
ลงทนุปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุจากชนิดหน่วยลงทนุต้นทาง  
ทั 4งนี 4 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทนุนี 4
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ประสงค์จะสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุนี 4  
อนึ�ง มูลค่าหน่วยลงทุนที�ใช้คํานวณราคาขายและรับซื 4อคืนในการสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที�ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว 

(5) เงื$อนไขในการสับเปลี$ยนหน่วยลงทุน 

(5.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะไม่อนุญาตให้มีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน และ/หรือไม่อนุญาตให้มีการสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทนุระหว่างชนิดหน่วยลงทนุบางชนิดหน่วยลงทนุภายใต้กองทนุเดียวกนัได้ โดยขึ 4นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

(5.2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั 4งแรก เป็นการชั�วคราวและ/หรือถาวร
ในกรณีที�บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื�อเสียง หรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอื�นใดตามที�บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั 4งนี 4 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับคําสั�งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 



หน้า 10 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั�นอินฟราสตรัคเจอร์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 กองทนุรวมนี 4กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนไว้อย่างไร 
-   กองทนุนี 4เป็นกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทนุทั�วไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทุนได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดังนั 4น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วย
ลงทนุ หากการโอนนั 4นเป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา 
-   ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื�นคําขอโอนหน่วยลงทุนที�บริษัทจัดการและ/หรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 4อคืนหน่วย
ลงทนุ พร้อมเอกสารหลกัฐานต่างๆ (ถ้ามี)  
-   ผู้ รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื�อนายทะเบียนได้บันทึกชื�อผู้ รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ�งนายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัทําการ 
นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและคําขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์ 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื 4อคืนหน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด 
-   ท่านสามารถติดตามข้อมลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื 4อคืนหน่วยลงทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 ท่านสามารถซื 4อกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุของกองทนุนี 4ได้หรือไม่ ? 
-  โครงการเขียนเปิดให้ซื 4อขายกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุของกองทนุนี 4ได้ ทั 4งนี 4 ปัจจบุนับริษัทจดัการยงัไม่เปิดให้บริการดงักล่าว 

3.  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทนุรวมนี 4มีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

-   กองทนุรวมนี 4จะใช้ระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบนัทึกชื�อผู้ เปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  
-   บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ�งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั 4น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

 ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี 4อาจถกูจํากดัสิทธิในเรื�องใด ภายใต้เงื�อนไขอย่างไร   
-  กองทุนนี 4มีข้อจํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั 4งหมด
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที�เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที�มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวได้เต็มตามจํานวนที�ถืออยู่ 

 ในกรณีที�กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ�งหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพิ�มเติม หรือไม่ อย่างไร 
-  ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที�บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที�สํานักงานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 4อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 กองทนุรวมนี 4มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 
-   ผู้ลงทนุสามารถร้องเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศพัท์ 0-2657-5757  หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศพัท์ 1207 
หรือผู้ดแูลผลประโยชน์  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2128-2316 
-   กองทุนรวมนี 4มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าว ในกรณีที�บริษัทจัดการปฎิบตัิไม่
เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี 4 และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�
เกี�ยวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนญุาโตตลุาการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ 

 การระบภุมิูลําเนาในประเทศไทย เพื�อการวางทรัพย์สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที�ไม่มีภมิูลําเนาในประเทศไทย  
- ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื�น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที�อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลําเนา เพื�อ
บริษัทจดัการจะได้นําทรัพย์ดงักล่าวไปวางทรัพย์ ณ สํานกังานวางทรัพย์ 
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4.  บุคคลที$เกี$ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

 ข้อมูลเกี$ยวกับบริษัทจัดการ  

-  กรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื�อดงัต่อไปนี 4 

(1) นายพงษ์อนนัต์ ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศ์เจริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ (6) นางสาวจิราพร โพธิ�ไพโรจน์ 
(7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจ ูบดุดาราจ ู
(9) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ์  

- จํานวนกองทนุรวมทั 4งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เท่ากบั 143 กองทนุ 

- มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 420,041 ล้านบาท 

 รายชื$อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) 

 ชื$อ นามสกุล ตาํแหน่ง 
 (1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ 
 (2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที�กลุ่มการลงทนุ  
 (3) นายวิพธุ  เอื 4ออานนัท์ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (4) นายฑลิต  โชคทิพย์พฒันา รองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (5) นายจาตรัุนต์ สอนไว ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ 
 (6) นางสาวพรทิพา  หนึ�งนํ 4าใจ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี 4 
 (7) นางสาวจิตอารีย์ ฤทธิพนัธ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการซื 4อขายหลกัทรัพย์ 
 (8) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายกํากบัและดแูลการปฏิบตัิงาน 
 (9) ดร. ฐนิตพงศ์  ชื�นภิบาล ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านการลงทนุ 
 (10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 4  
 (11) นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 4  
 (12) นายสาธิต บวัช ู ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (13) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (14) นายปีติ ประติพทัธิ�พงษ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
 (16) นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ  
 (17) นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์ ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (18) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผู้จดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (19) นายเกียรติศกัดิ�  ปรีชาอนสุรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (20) นายธนียะ  เภาสู่ นกัวิเคราะห์ 
 (21) นางสาวคณุธิดา  ดนพิูพกัษ์ นกัวิเคราะห์ 
 (22) นายศภุศิษฎ์  เทียนสกุใส  นกัวิเคราะห์ 
  



หน้า 12 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั�นอินฟราสตรัคเจอร์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 รายชื$อผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที$เกี$ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั Kง
หน้าที$ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

ชื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที$ความรับผิดชอบ 

นายฑลิต โชคทิพย์พฒันา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon 
University, U.S.A. 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
 

นายสาธิต บวัช ู - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี (การเงิน) (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 

นางสาวสาวณีิ สขุศรีวงศ์                  - ปริญญาโท สาขาบญัชี (การเงิน) 
จฬุากรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจ้าหน้าที�วิเคราะห์ 
 

นายปีติ ประติพทัธิ�พงษ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
Rochester Institute of Technology, 
New York 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที�ฝ่ายลกูค้าบคุคลเเละ
บริการ 

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

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 
- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากดั 
- Exxon Mobil Limited, U.S.  

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 4และ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ, 
CFA 

- ปริญญาโท  การเงิน บญัชีและการ
จดัการ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ�ง) 
Bradford University 
- ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุและ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์, CFA -ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (หลกัสตูร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี�ยน
นกัศกึษาที� Louvain School of 
Management, ประเทศเบลเยี�ยม)  
-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้จดัการฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้าน
การลงทนุ 
- ผู้จดัการผลิตภณัฑ์ธุรกิจตลาดเงิน 

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

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 
 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน 
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 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Kอคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)  

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Kอคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 0-2231-3777, 0-2632-0777 
4 บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั 02-949-1000 
5 บริษัท หลกัทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัท หลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 02-638-5000 
7 บริษัท หลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัท หลกัทรัพย์เคที ซีมีโก้ จํากดั 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตินาคินภทัร จํากดั (มหาชน) 0-2305-9000 
10 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรัพย์ดบีีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 0-2217-8888 
13 บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 0-2646-9650 
14 บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี 4 จํากดั 0-2343-9500, 0-2801-9100 
16 บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
18 บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัซ่า จํากดั 0-2660-5000 
19 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั 0-2660-6677 
20 บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
21 บริษัท หลกัทรัพย์คนัทรี� กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 02-205-7000 
22 บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบล็ก จํากดั 02-672-5920 
23 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 02-633-6699 
24 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) 02-648-1111 
25 บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 02-684-8888 
26 บริษัท หลกัทรัพย์กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 02-696-0000 
27 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 02-648-3600 
28 บริษัท หลกัทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-088 9999 
29 บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) 02-659-3456 
30 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 02-207-2100 
31 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 4อขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั 02-861-4820 
32 บริษัทหลกัทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 02-352-5100 
33 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 02-633-6000 
34 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 02-009-8000 
35 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื 4อขายหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จํากดั 02-266-6698 
36 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื 4อขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 02-026-5100 
37 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 4อขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั 02-107-1664 
38 บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 02-022-1400 
39 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 02-626-7000 
40 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 02-777-7777 
41 บริษัทหลกัทรัพย์เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 0-2117-7878    
42 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 0-2274-9400 
43 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื 4อขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั     02-016-8600 
44 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั 02-508-1567 
45 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 4อขายหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั 02-061-9621 
46 บริษัทหลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูั�น จํากดั 02-095-8999 
47 บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั 02-430-6543 
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 รายชื$อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

 รายชื$อผู้สอบบัญชี ที�อยู่ 
1 นาย เทอดทอง เทพมงักร บริษัท พีวี ออดิท จํากดั  

100/19 ชั Rนที? 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020 

2 นางสาว ชมภนูชุ แซ่แต้ 
3 นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ 
4 นาย อดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
5 นางสาว ชตุิมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั 
6 นางสาว รฐาภทัร ลิ Rมสกลุ 

 รายชื$อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

 รายชื$อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund Supervisor) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2128-2316 
ทั Rงนี R นอกจากหน้าที?ตามที?กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั Rงฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที?ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

5.  ช่องทางที$ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี K 

-  ท่านสามารถทราบข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบักองทนุรวมนี 4ได้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 4อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์อง
บริษัทจดัการ  
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 ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี�ยง 

ความเสี$ยงของกองทุนไทย 

1.  ความเสี$ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี�ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที�เกี�ยวข้อง ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื 4นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอนัดับความน่าเชื�อถือของผู้ออกตราสารเพื�อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2.  ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนี Kของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี�ยงจากตราสารหนี 4/เงินฝากที�กองทนุรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี 4 โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี 4/เงินฝากนั 4น ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี 4ยให้กองทนุเมื�อถึงวนัที�ครบกําหนด  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนี 4/เงินฝากที�มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี 4หรือผู้ออกตราสารหนี 4ของบริษัทเอกชนทั�วไปจะต้องได้รับการ
จดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ขึ 4นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี 4ภาครัฐ ซึ�งมีความเสี�ยงจากการผิด
นดัชําระหนี 4ทั 4งเงินต้นและดอกเบี 4ยในระดบัตํ�า กองทนุจึงมีความเสี�ยงประเภทนี 4ตํ�า 

3.  ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที�อาจจะเพิ�มสูงขึ 4นหรือลดตํ�าลง ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงไปตามราคาหลกัทรัพย์ที�
กองทุนหลกัลงทนุหรือมีไว้ และอาจขึ 4นอยู่กบัแนวโน้มของอตัราดอกเบี 4ย ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื 4นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออก
ตราสาร ปริมาณการซื 4อขายหุ้น เป็นต้น ดังนั 4น หากราคาหลกัทรัพย์ที�ลงทุนลดลงหรือปรับตวัสูงขึ 4น จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลกัลดลงหรือ
เพิ�มขึ 4นได้เช่นกนั 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทนุที�เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

4.  ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ได้แก่ ความเสี�ยงจากการที�กองทนุไม่สามารถจําหน่ายหลกัทรัพย์ที�ลงทนุได้ในราคาที�เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ทั 4งนี 4 การที�กองทุนนําเงินลงทุน
ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund ซึ�งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที�มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของ
บริษัทที�เกี�ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื 4นฐานทั�วโลก ในกรณีที�เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่อง อาจมีความเสี�ยงที�ไม่สามารถขายหลกัทรัพย์หรือตราสารที�กองทุน
ลงทนุไว้ได้หรือขายในราคาที�ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที�กําหนดไว้  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
การที�กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี 4ที�มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารหนี 4ระยะสั 4น เพื�อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลด
ความเสี�ยงจากการรับชําระคืน จึงทําให้ช่วยลดความเสี�ยงด้านสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที�กองทนุลงทนุได้ 

5.  ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนเงิน (Exchange Rate Risk): 

เนื�องจากกองทุนนําเงินลงทุนซึ�งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสี�ยงที�เกิดจากความผันผวนของอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินของทั 4งสองสกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ 4นจากวนัที�กองทุนเข้าลงทุนเมื�อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที�เข้าลงทุนนั 4น (เช่น จาก 
30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 29.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จะทําให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื�อคํานวณเป็นสกลุเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกัน
ข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จะทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื�อ
คํานวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึ 4น 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
กองทุนจะทําสัญญาซื 4อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั 4งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนในต่างประเทศ ซึ�งจะมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี�ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที�เพิ�มขึ 4น ทั 4งนี 4 การ
ป้องกันความเสี�ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี�ยงได้ทั 4งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาส
ในการได้รับผลตอบแทนที�มากขึ 4น 

6.  ความเสี$ยงจากการเข้าทาํสัญญาซื Kอขายล่วงหน้า (Leverage Risk):  

การที�กองทนุมีการลงทนุในสญัญาซื 4อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน อาจมีความเสี�ยงทางด้านเครดิตของบริษัทที�เป็นคู่สญัญาซื 4อ
ขายล่วงหน้านั 4น 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์สถานะหรืออนัดบัความน่าเชื�อถือของบริษัทที�เป็นคู่สญัญาซื 4อขายล่วงหน้าอย่างระมดัระวงั และสมํ�าเสมอ หากมีการปรับตวั
ในทางลบอย่างมีนยัสําคญั บริษัทจดัการจะพิจารณาปรับเปลี�ยนแผนการลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 
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7.  ความเสี$ยงของคู่สัญญาซื Kอขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีการลงทนุในสญัญาซื 4อขายล่วงหน้า โดยที�บริษัทจดัการเข้าเป็นคู่สญัญาที�กระทํานอกศูนย์สญัญาซื 4อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี�ยงที�คู่สญัญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได้ 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะเลือกคู่สัญญากับสถาบันการเงินที�ได้รับการจัดอนัดับความน่าเชื�อถือ 3 อนัดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบัน
การเงินต่างประเทศที�มีอันดับความน่าเชื�อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผู้ ได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสญัญาซื 4อขายล่วงหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8.  ความเสี$ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):  

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากความมั�นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที�เกี�ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจํากัด
ทางด้านกฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศที�กองทุนไปลงทุน ทั 4งนี 4 ความเสี�ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที�
ลงทนุ สภาพคล่อง สภาวะตลาด อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวกบัประเทศนั 4นๆ เป็นต้น ซึ�งอาจทําให้กองทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามที�คาดหวงัไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื�อถือของประเทศ (Country rating) ที�ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อความเสี�ยง
ดงักล่าวอย่างถี�ถ้วนรอบคอบ 

9.  ความเสี$ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):  

กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ�งรวมถึงข้อจํากัด
ของการเคลื�อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทนุอาจไม่สามารถนําเงินลงทนุกลบัประเทศได้  
แนวทางการบริหารความเสี�ยง 
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื 4นฐานต่างๆ ของประเทศที�
กองทนุลงทนุอย่างใกล้ชิด เพื�อประเมินความเสี�ยงจากการลงทนุในประเทศนั 4นๆ ซึ�งอาจช่วยลดความเสี�ยงในส่วนนี 4ได้ 

ความเสี$ยงของกองทุนหลัก 

 ความเสี$ยงด้านการตลาด  

ความเสี�ยงด้านตลาดเป็นความเสี�ยงโดยทั�วไปที�อาจมีผลกระทบต่อการลงทุนโดยรวม เนื�องจากมูลค่าของการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ�งโดยเฉพาะอาจ
เปลี�ยนแปลงไปจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ�ง มลูค่าการลงทนุอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ อาทิ 
ความเปลี�ยนแปลงของเหตกุารณ์ระหว่างประเทศ การเมือง และภาวะเศรษฐกิจ หรือการเปลี�ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาล  

 ความเสี$ยงด้านอัตราแลกเปลี$ยนเงินตราต่างประเทศ  

กองทุนอาจลงทนุในสกลุเงินอื�น ๆ ที�มิใช่สกุลเงินอ้างอิงที�เกี�ยวข้อง มูลค่าการลงทนุของกองทนุจึงขึ 4นอยู่กบัความผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุที�เกี�ยวข้องไม่ว่าจะในเชิงบวกหรือเชิงลบ สกลุเงินของบางประเทศอาจมีความผนัผวนและส่งผล
กระทบต่อมลูค่าของหลกัทรัพย์ในสกลุเงินนั 4น ๆ โดยหากสกลุเงินที�มีการลงทนุมีค่าเพิ�มขึ 4นเมื�อเทียบกับสกลุเงินอ้างอิงของกองทนุ มลูค่าการลงทุนดงักล่าวก็จะ
เพิ�มขึ 4น และในทางกลบักนั กรณีที�อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราที�ลดลงจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อมลูค่าของการลงทนุ  

กองทุนอาจเข้าทําธุรกรรมป้องกันความเสี�ยงของอตัราแลกเปลี�ยนเพื�อป้องกันมิให้มีการลดลงของมูลค่าการลงทุนในสกุลเงินที�มิใช่สกุลเงินอ้างอิง และเพื�อ
ป้องกนัมิให้มีการพุ่งสงูขึ 4นของต้นทนุการลงทนุในสกลุเงินที�มิใช่สกลุเงินอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกนัว่าการป้องกนัความเสี�ยงจะประสบผลสําเร็จ  

แม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายที�จะป้องกันความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนเทียบกับสกุลเงินอ้างอิงของกองทุน แต่ธุรกรรมการป้องกันความเสี�ยงอาจไม่สามารถ
กระทําได้เสมอไป ดงันั 4น จึงไม่สามารถขจดัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนออกไป  

 ความเสี$ยงจากการลงทุนในตราสารทุน  

ความเสี�ยงจากการลงทุนในตราสารทนุและหลกัทรัพย์ที�มีลกัษณะทํานองเดียวกันกับตราสารทุนประกอบด้วยความผันผวนอย่างมีนัยสําคญัของราคาตลาด 
ข้อมลูข่าวสารเกี�ยวกบัตลาดและผู้ออกตราสารที�มีผลในเชิงลบ และสถานะที�ด้อยกว่าของตราสารทนุเมื�อเทียบกบัตราสารหนี 4ที�ออกโดยบริษัทเดียวกนั  

ผู้ลงทุนควรต้องพิจารณาความเสี�ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยน และความเป็นไปได้ที�จะมีการกําหนดมาตรการควบคุมการแลกเปลี�ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ และข้อจํากดัในด้านอื�น ๆ ควบคู่ไปด้วย  

 ความเสี$ยงที$เกิดจากลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรม/ภาคธุรกิจที$ลงทุน  

กองทุนอาจลงทนุเฉพาะเจาะจงในหมวดอตุสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที�เกี�ยวข้องใด ๆ โดยที�อตุสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเหล่านี 4อาจได้รับ
ผลกระทบจากปัจจยัด้านการตลาดหรือเศรษฐกิจ ซึ�งอาจส่งผลกระทบที�สําคญัต่อมลูค่าการลงทนุของกองทนุได้  
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 ความเสี$ยงจากการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 

กองทุนอาจลงทุนในตลาดที�มีระดับการพัฒนาตํ�าหรือตลาดเกิดใหม่ ซึ�งการลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี�ยงสูงกว่าการลงทุนในตลาดที�พัฒนาแล้ว 
นอกจากนี 4 ตลาดที�มีระดับการพัฒนาตํ�ากว่าหรือตลาดเกิดใหม่ยงัอาจมีความเสี�ยงสูงกว่าปกติทั 4งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความไม่มีเสถียรภาพทางด้าน
สังคมและศาสนา และการเปลี�ยนแปลงทางกฎระเบียบของทางการและกฎหมายที�มีผลในเชิงลบ ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในประเทศเหล่านั 4น 
นอกจากนี 4 ทรัพย์สินที�กองทนุลงทนุในตลาดเหล่านี 4 รวมถึงรายได้ที�ได้รับจากการลงทนุในกองทนุ ยงัอาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน
และมาตรการควบคุมเงินตราระหว่างประเทศ และ กฎระเบียบด้านภาษีอากร ซึ�งส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหน่วยลงทุนของกองทุนผันผวนอย่างมี
นยัสําคญั ยิ�งไปกว่านั 4น ผู้ลงทนุในประเทศเหล่านี 4ยงัอาจได้รับผลกระทบจากข้อจํากดัในการส่งเงินลงทนุกลบัประเทศ 

หมายเหตุ:  

(1)  ข้อความในส่วนของกองทุน Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund ได้ถูกคดัเลือกมาเฉพาะส่วนที�สําคญัและจัดแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ 
ดงันั 4น ในกรณีที�มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์  

(2)  ในกรณีที�กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการซึ�งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะแก้ไขเพิ�มเติมโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั$นอินฟราสตรัคเจอร์ 

อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 
2. 
  

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ   
2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึ 4นไป ไม่จํากดัอตัราส่วน 
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade แต่ตํ�ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ตามที�ระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนที� 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1 ของประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�ง
ดงันี 4 
4.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั 4งนี 4 เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที�รัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื�อเป็นการลงทนุในต่างประเทศ
หรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดย

เลือกใช้ credit rating แบบ national scale) 
5. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 4  

5.1  เป็นตราสารหนี 4 ตราสารกึ�งหนี 4กึ�งทนุ ตราสารที�มีสญัญาซื 4อขายลว่งหน้าแฝง หรือศกุกู  
ที�ผู้ออกจดัตั 4งขึ 4นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที�ได้รับ
อนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  

5.2  เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี 4  
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน  
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing  
5.2.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี 4น้อยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนั นบัแต่

วนัที�ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวต้องเป็นบคุคลดงันี 4  
5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
5.2.3.9  บริษัทหลกัทรัพย์  

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade  
5.5  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี 4มากกว่า 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ 4น

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market  

ไม่เกินอตัราดงันี 4 แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ 4าหนกัของตราสารที�ลงทนุใน benchmark + 5% 

6. 6.1  ตราสารทนุที�จดทะเบียนซื 4อขายในกระดานซื 4อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไปของ 
SET หรือของตลาดซื 4อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุที�ผู้ออกตรา
สารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี�อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซื 4อขายใน 
SET หรือในตลาดซื 4อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  

6.2  ตราสารทนุที�ออกโดยบริษัทที�จดัตั 4งขึ 4นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
ซึ�งหุ้นของบริษัทดงักล่าวซื 4อขายในกระดานซื 4อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไปของ 
SET หรือของตลาดซื 4อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที�อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ไขเหตทุี�อาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื 4อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื 4อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.3  หุ้นที�อยู่ในระหว่าง IPO เพื�อการจดทะเบียนซื 4อขายตาม 6.1 
6.4  ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 4  

6.4.1  เป็นตราสารหนี 4 ตราสารกึ�งหนี 4กึ�งทนุ ตราสารที�มีสญัญาซื 4อขายลว่งหน้าแฝง หรือ 
ศกุกู ที�ผู้ออกจดัตั 4งขึ 4นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั 4นในตา่งประเทศ 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี 4 แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ 4าหนกัของทรัพย์สินที�ลงทนุใน benchmark + 
5% 
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หรือผู้ออกจดัตั 4งขึ 4นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III  

6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.4.3  เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี 4 

6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื 4อขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 

6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.4.3.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี 4น้อยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนั 

นบัแต่วนัที�ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2  
ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้องบคุคลดงันี 4 
6.4.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2   สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคล

ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี 4มากกว่า 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้อง

ขึ 4นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.5  ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) ที�มี issuer rating อยู่ในระดบั 

investment grade 
6.6  ธุรกรรมดงันี 4 ที�คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 

6.7 หน่วย infra หรือหน่วย property ที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 4 
6.7.1 จดทะเบียนซื 4อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื�อการจดทะเบียนซื 4อขายในกระดานซื 4อ

ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไปของ SET หรือของตลาดซื 4อขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วที�อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี�อาจทํา
ให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื 4อขายใน SET หรือในตลาดซื 4อขาย
หลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.7.2 เป็นหน่วยของกองทนุที�ไม่ได้มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง
พื 4นฐานอสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

6.8  หน่วย private equity ที�จดทะเบียนซื 4อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื�อจดทะเบียนซื 4อขาย
ในกระดานซื 4อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไปของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือของตลาดซื 4อขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที�อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี�อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื 4อขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื 4อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

6.9 หน่วย CIS ตามที�ระบใุนภาคผนวก 3 ส่วนที� 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที�จดทะเบียนซื 4อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื�อการจด
ทะเบียนซื 4อขายในกระดานซื 4อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทั�วไปของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื 4อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดงักล่าวที�อยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตทุี�อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออก
จากการซื 4อขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือในตลาดซื 4อขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ)  

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุที�มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสร้าง
พื 4นฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที�
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และมีลกัษณะตาม 6.7.1 

ไม่จํากดัอตัราส่วน 

8. ทรัพย์สินอื�นนอกเหนือจากที�ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในทรัพย์สินดงันี 4 ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั Single Entity Limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุ  
2. Derivatives on Organized Exchange 
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อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) 

 ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที�อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็น
คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ�งดงันี 4 แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่  
(1) 25% หรือ  
(2) นํ 4าหนกัของทรัพย์สินที�ลงทนุ ใน Benchmark + 10%  

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุทรัพย์สินดงันี 4 ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั Group Limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุรวม  
2. Derivatives on Organized Exchange 

อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)  

 ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที�นิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สั�งจ่าย 
หรือคู่สญัญา ดงันี 4 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 4งขึ 4น 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที�กองทนุได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็นกองทนุ
รวมที�มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลี�ยตามรอบอายกุองทนุ 
 
- อตัราข้างต้นไม่ใช่กบักองทนุรวมที�อายโุครงการคงเหลือ < 6 
เดือน ทั 4งนี 4 เฉพาะกองทนุรวมที�มีอายโุครงการ > 1 ปี  

2. ทรัพย์สินดงันี 4  
2.1  ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที�มีเงื�อนไขห้ามเปลี�ยนมือแต่กองทนุรวมได้

ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที�กฎหมายกําหนด 
หรือมีเงื�อนไขให้กองทนุรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้  

2.2  ตราสารที�มีสญัญาซื 4อขายล่วงหน้าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที�มีสญัญาซื 4อขาย
ล่วงหน้าแฝงซึ�งจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยการขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายตราสารหนี 4ที�ออกใหม่)  

2.3  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.4  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี 4  

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3. Reverse Repo ไม่เกิน 25% 

4. Securities Lending ไม่เกิน 25% 
5. total SIP ซึ�งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ของส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คาํนวณตาม 

ผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 4 ตราสารกึ�งหนี 4
กึ�งทนุ ตราสารที�มีสญัญาซื 4อขายลว่งหน้าแฝง ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที�มีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี 4  
5.1  มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คาํนวณ

ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญา (single entity limit)  
5.2  มี credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating  

รวมกนัไม่เกิน 15% 

6. derivatives ดงันี 4  
 6.1  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี�ยงที�มีอยู่ 
 6.2  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที�มิใช่เพื�อการลดความเสี�ยง (non-hedging) global exposure limit 
  กรณีกองทนุไม่มีการลงทนุแบบซบัซ้อน 

จํากดั net exposure ที�เกิดจากการลงทนุใน derivatives 
โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั Product Limit 
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อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที$ลงทุน (concentration limit) 

 ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ�ง ทกุกองทนุรวม รวมกนัภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้น
ของบริษัทรวมกนั น้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั 4งหมดของบริษทันั 4น 

2. ตราสารหนี 4 ตราสารกึ�งหนี 4กึ�งทนุ ตราสาร Basel III และศกุกู 
ของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง 
(ไม่รวมถึงตราสารหนี 4ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี 4ภาครัฐ
ต่างประเทศ)            

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี 4สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสาร
รายนั 4น ตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทั 4งนี 4 ในกรณีที�ผู้
ออกตราสารมีหนี 4สินทางการเงินที�ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่
ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บริษัทจดัการอาจนํามลูค่าหนี 4สินทางการเงินดงักล่าวมารวม
กบัมลูค่าหนี 4สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนี 4สินทางการเงินนั 4น
จะต้องเป็นข้อมลูที�มีการเผยแพร่เป็นการทั�วไป และในกรณีที�ผู้ออกตราสารไม่มีหนี 4สิน
ทางการเงินตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุรวมถึงกรณี
ยงัไม่ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครั 4งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี 4ของผู้ออกรายนั 4นเป็นราย
ครั 4ง เว้นแต่ในกรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 
2.2 ในกรณีที�กองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนี 4โดยเป็นตราสารที�ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจดัการจะ
ลงทนุเพื�อกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั 4ง เว้นแต่กรณีที�ผู้ออกตรา
สารได้มีการยื�นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
 (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที�ออกโดยบคุคลดงันี 4 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

3. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ�ง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั 4งหมดของกองทนุรวม หรือกองทนุ CIS 
ต่างประเทศ ที�ออกหน่วยนั 4น  
-  อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 4 
โดยได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จดัตั 4งขึ 4นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

 4. หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึ�ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทั 4งหมดของกองทนุ infra ที�ออกหน่วยนั 4น เว้นแต่
เป็นหน่วย infra ของกองทนุที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 4 โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั 4งขึ 4นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 
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5. หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึ�ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทั 4งหมดของกองทนุ property ที�ออกหน่วย
นั 4น เว้นแต่เป็นหนว่ย property ของกองทนุที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 4 โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั 4งขึ 4นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง  

6. หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย private equity ทั 4งหมดของกองทนุ private equity 

ทั 4งนี 4 การคํานวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/
หรือ ที�แก้ไขเพิ�มเติม 

 

 
  



หน้า 23 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั�นอินฟราสตรัคเจอร์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ซื Kอหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินทั 4งหมด หกัด้วย มลูค่าหนี 4สินทั 4งหมด เว้นแตค่่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที�คํานวณ) 

รายการที$เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

25 ก.พ. 64 – 31 ม.ค. 65 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั Kงหมดที$ประมาณการได้   

 ค่าธรรมเนียมการจัดการ   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 2.1400 0.7490 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 2.1400 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

- ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 2.1400 0.7490 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 0.1070 0.0321 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 0.1070 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

- ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 0.1070 0.0321 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 0.1605 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

- ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 0.1605 0.1605 

 ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที�จ่ายจริง 0.0019 

 ค่าใช้จ่ายในการจดัให้มีผู้ประกนั ไม่มี ไม่มี 

 ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ไม่เกิน 1.0700  ยงัไม่เรียกเก็บ 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์  ไม่เกิน 1.0700 ยงัไม่เรียกเก็บ 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ได้   

 ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ 4นเพื�อการลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือค่าใช้จ่าย
ต่างๆ อื�นใดที�เกิดขึ 4นจากการทํารายการซื 4อขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ ตามที�จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่างประเทศ 
หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นต้น 

ตามที�จ่ายจริง ตามที�จ่ายจริง 

 ค่าธรรมเนียมอื�นๆ ไม่เกิน 2.2470 - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั Kงหมด   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 4.6545 0.9435 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 4.6545 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

- ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 4.6545 0.9435 
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ค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ สั$งซื Kอหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) (ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

รายการที$เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง 

25 ก.พ. 64 – 31 ม.ค. 65 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 2.00 1.50 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

- ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 2.00 ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการรับซื 4อคืนหน่วยลงทนุ   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 2.00 ไม่เรียกเก็บ 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

- ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 2.00 ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเข้า (2)   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 2.00 1.50 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

- ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 2.00 ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไม่เกิน 2.00 ไม่เรียกเก็บ 

- ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

- ชนิดผู้ลงทนุสถาบนั (3) ไม่เกิน 2.00 ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าใช้จ่ายในการซื 4อขายหลกัทรัพย์เมื�อมีการซื 4อ ขาย สบัเปลี�ยน ไม่เกิน 0.50 ไม่เรียกเก็บ 

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

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

หมายเหตุ :  

(1)   ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั�งซื 4อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอื�นใดแล้ว 

(2)  บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีที�เป็นการสบัเปลี�ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทนุภายใต้กองทนุเดียวกนันี 4 

(3)  บริษัทจดัการเริ?มเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุชนิดผู้ลงทนุสถาบนั ตั Rงแต่วนัที? 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 

 

 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

ระหว่างวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2564 ถึงวนัที� 31 มกราคม 2565 

PTR = 37.70% 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 

 
 

รายละเอียดการลงทุน  ณ   31 มกราคม 2565    
    

  
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  62,218,973.56 2.06 
     เงินฝากธนาคาร    
         FITCH-LONG    
             Rate BBB  3,038,427.30 0.10 
         FITCH_TH-LONG    
             Rate AAA  59,180,546.26 1.96 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  2,968,841,530.66 98.27 
     หน่วยลงทนุ    
         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  2,968,841,413.44 98.27 
     เงินฝากธนาคาร    
         FITCH-LONG    
             Rate BBB  117.22 0.00 

สัญญาซื Kอขายล่วงหน้า  (1,393,076.14) (0.05) 
     สญัญาที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน-สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ  
         TRIS    
             Rate A+  (2,716,575.30) (0.09) 
             Rate A  3,908,051.60 0.13 
         FITCH-LONG    
             Rate AA+  (1,528,028.60) (0.05) 
             Rate AA  (1,056,523.84) (0.04) 

อื$นๆ  (8,691,194.99) (0.28) 
     ลกูหนี 4  69,655,566.88 2.31 
     เจ้าหนี 4  (75,686,395.40) (2.50) 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (2,660,366.47) (0.09) 

    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ    3,020,976,233.09 100.00 
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื Kอขายล่วงหน้า ณ 31 มกราคม 2565 
       

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา % NAV  วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน 

      (Notional Amount)     (net gain/loss) 

สญัญาที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 137,451,208.50 (0.0620) 11 ก.พ. 2565 (1,872,195.91) 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 87,851,736.00 0.0207 18 ก.พ. 2565 625,645.05 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสี�ยง 235,756,224.00 0.1404 11 ก.พ. 2565 4,240,720.00 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสี�ยง 413,058,711.90 (0.0110) 18 ก.พ. 2565 (332,668.40) 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กรุงไทย ป้องกนัความเสี�ยง 474,469,318.40 (0.0506) 4 ก.พ. 2565 (1,528,028.60) 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 197,729,000.00 (0.0797) 4 ก.พ. 2565 (2,408,339.22) 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 353,444,487.00 0.1281 11 ก.พ. 2565 3,870,726.76 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์ ป้องกนัความเสี�ยง 481,096,294.00 (0.0421) 11 มี.ค. 2565 (1,272,360.52) 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 136,014,552.60 0.0146 11 ก.พ. 2565 441,304.54 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 216,519,192.30 0.0225 18 ก.พ. 2565 678,469.97 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 381,478,519.80 (0.1270) 11 มี.ค. 2565 (3,836,349.81) 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื$อถือ 

 ตราสารหนี Kระยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเชื�อถือสงูที�สดุ และมีความเสี�ยงตํ�าที�สดุ  

ระดับการลงทุน (investm
ent grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเชื�อถือสงูมาก และมีความเสี�ยงตํ�ามาก  Aa2 AA AA AA 

Aa3 AA- AA- AA- 
A1 A+ A+ A+ 

ความน่าเชื�อถือสงู และมีความเสี�ยงตํ�า  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเชื�อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าระดบัปานกลาง  

ระดับเก็งกําไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB 
Ba3 BB- BB- BB- 
B1 B+ B+ B+ 

ความน่าเชื�อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ�ามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี�ยงในการผิดนดัชําระหนี 4สงูที�สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี 4 โดยผู้ออกตราสารหนี 4ไม่สามารถ

ชําระดอกเบี 4ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนี Kระยะสั Kน 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนี 4มีสถานะทั 4งทางด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคล่องที�ดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผดินดัชําระหนี 4ที�ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอื�น 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนี 4มีสถานะทั 4งด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนี 4ระยะสั 4นในระดบัที�น่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนี 4มีความสามารถในการชําระหนี 4ระยะสั 4นในระดบัที�ยอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนี 4ระยะสั 4นที�ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนี 4ได้ตรงตามกําหนดเวลาที�ระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัที�อยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี 4 โดยผู้ออกตราสารหนี 4ไม่สามารถชาระดอกเบี 4ยและ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครื�องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั 4น เพื�อจําแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ต่อจากอนัดบัเครดิตเพื�อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสาํหรับประเทศไทย  
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ Kนสุด ณ วันที$ 31 มกราคม 2565 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเริ$ม 

โครงการ 

(25 กุมภาพันธ์ 2564) 

KFINFRA-A -5.06% -7.71% -4.04% N/A N/A N/A N/A -0.48% 

ดชันีชี 4วดั (Benchmark)* -5.59% -3.83% 0.10% N/A N/A N/A N/A 12.20% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 12.99% 13.38% 12.26% N/A N/A N/A N/A 11.71% 

ความผนัผวนของตวัชี 4วดั 15.87% 14.79% 12.74% N/A N/A N/A N/A 12.00% 

หมายเหตุ : *  ดชันีชี 4วดั (Benchmark) คือ ดชันี  MSCI World NETR USD สดัส่วน 100% บริษัทจดัการจะใช้ตวัชี 4วดัตามกองทนุหลกัในสกลุเงินเหรียญ
สหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยน เพื�อเทียบกบัค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที�คาํนวณผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนที�มีอายเุกินหนึ�งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี 4 ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 
กองทุนนี Kเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -10.25% 

*กรณีกองทนุจดัตั 4งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที�เกิดขึ 4นนบัตั 4งแต่จดัตั 4งกองทนุ 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 

ณ 31 มกราคม 2565 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ�ง -  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงได้ที� www.krungsriasset.com 
 
 

คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณาร่างหนังสือชี 4ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนี 4มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนงัสือชี 4ชวน
ของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที�เสนอขายนั 4น 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที�
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อกองทุนรวม ซึ�งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทั 4งนี 4  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอื�นเพิ�มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการใช้ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสมับรูณ์ของค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนจึงมีความเสี�ยง หากสินค้า
หรือตวัแปรที�สญัญาซื 4อขายล่วงหน้าอ้างอิง (Underlying) และทรัพย์สินที�ต้องการลดความเสี�ยงเคลื�อนไหวในทิศทางที�ไม่เป็นไปตามข้อมลูในอดีต ซึ�งอาจส่งผลให้การ
เข้าทําสญัญาซื 4อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี�ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

กองทนุรวมนี 4ลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี�ยงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 

 

ข้อมูล ณ วันที$ 31 มกราคม 2565 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทนุ 
และ 

ส่วนรายละเอียดข้อผูกพัน 
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Krungsri Next Generation Infrastructure Fund  
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  
 
ในเอกสำรฉบบันี ้เวน้แต่เนือ้ควำมจะแสดงใหเ้ห็นเป็นควำมหมำยอ่ืน ค ำจ ำกดัควำมต่ำง ๆ ใหมี้ควำมหมำยตำมที่ใหไ้วด้งัต่อไปนี ้ 
 
กองทนุ/กองทนุเปิด/กองทนุรวม หมำยถึง กองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชั่นอินฟรำสตรคัเจอร ์
 
กองทนุหลกั หมำยถึง กองทนุต่ำงประเทศที่กองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชั่นอินฟรำสตรคัเจอรน์ ำเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุ  
 
กองทนุต่ำงประเทศ หมำยถึง กองทนุที่จดัตัง้และจดักำรในต่ำงประเทศ หรือกองทนุอ่ืนใดที่มีลกัษณะเช่นเดียวกนันี ้ 
 
หน่วยลงทนุ หมำยถึง หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชั่นอินฟรำสตรคัเจอร ์
 
หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำ หมำยถึง หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำของกองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชั่นอินฟรำสตรคัเจอร ์(ชื่อย่อ : KFINFRA-A)  
 
หน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผล หมำยถึง หน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลของกองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชั่นอินฟรำสตรคัเจอร ์(ชื่อย่อ : KFINFRA-D)  
 
หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั หมำยถึง หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนัของกองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชั่นอินฟรำสตรคัเจอร ์(ชื่อย่อ : KFINFRA-I) 
 
บริษัทจดักำร หมำยถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั  
 
ผูด้แูลผลประโยชน ์หมำยถึง ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ หมำยถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั  
 
ผูร้บัฝำกทรพัยส์ินในตำ่งประเทศ หมำยถึง ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ และ/หรือผูร้บัฝำกหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ  
 
ผูส้นบัสนนุ หมำยถึง ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย หมำยถึง ผูล้งทนุสถำบนัและผูล้งทนุรำยใหญ่ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ย กำร
ก ำหนดบทนิยำมผูล้งทนุสถำบนัและผูล้งทนุรำยใหญ่ และที่แกไ้ขเพ่ิมเติมหรือประกำศอื่นใดที่ก ำหนดเพิ่มเติมในอนำคต  
 
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บรษิัทที่มีหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บักำรจดทะเบียนหรือไดร้บัอนญุำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มหีลกัทรพัยซ์ือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยก์รุงเทพ  
 
ตลำดหลกัทรพัย ์หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
วนัท ำกำร หมำยถึง วนัเปิดท ำกำรตำมปกติของบริษัทจดักำร และ/หรือ วนัท ำกำรของกองทนุหลกั  
 
วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุตำมที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญัและ/หรือช่องทำง
อ่ืนใดตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร  
 
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุตน้ทำง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง 
(“กองทนุปลำยทำง”) ในกลุ่ม “กรุงศรีไทยแลนด”์ ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
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ค ำเสนอซือ้ หมำยถึง ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจกำรเป็นกำรทั่วไปที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ตอ้งปฏิบตัิตำมประกำศว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำร ใน
กำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบง ำกิจกำร  
 
มลูค่ำหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิหำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดเม่ือสิน้วนัท ำกำรที่ค  ำนวณ  
 
รำคำขำยหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุวใ้นโครงกำร บวกดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ 
และคำ่ใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
 
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุวใ้นโครงกำร หกัดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
 
รำคำขำยหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไวใ้น
โครงกำร บวกดว้ยคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
 
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำรที่
ระบไุวใ้นโครงกำร หกัดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
 
แกไ้ขรำคำยอ้นหลงั หมำยถึง แกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งโดยแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่รำคำหน่วยลงทนุไม่
ถกูตอ้งจนถึงปัจจบุนั  
 
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หรือผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุที่มีรำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง หรือกำรจ่ำยเงินซึ่งมี
มลูค่ำเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง แทนกำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุ  
 
กิจกำร หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์บริษัทที่มีหลกัทรพัยซ์ือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรือบริษัทมหำชน จ ำกดั  
 
สถำบนักำรเงิน หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยว่ำดว้ยดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมของสถำบนักำรเงิน  
 
สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัอนญุำตและจดทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือท ำ
กำรส่งเสริมและพฒันำธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทที่เกี่ยวกบักำรจดักำรลงทนุ  
 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
วงเงินรบัอนญุำต หมำยถึง วงเงินที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยใดๆ 
อนญุำตหรือเห็นชอบใหก้องทนุ โดยบริษัทจดักำรสำมำรถเคลื่อนยำ้ยเงินลงทนุเพ่ือไปลงทนุในต่ำงประเทศได ้ 
 
มติพิเศษ หมำยถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
 
มติเสียงขำ้งมำก หมำยถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต หมำยถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิตที่ไดร้บักำรอนมุตัิจำกกรมกำรประกนัภยั  
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กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หมำยถึง กรมธรรมท์ี่บริษัทประกนัชีวิตออกใหผู้เ้อำประกนัภยั เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำผูเ้อำประกนัภยัและบรษิัท
ประกนัภยัไดมี้กำรท ำสญัญำประกนัชวีิตและสญัญำกำรลงทนุในหน่วยลงทนุ โดยมีขอ้ตกลงว่ำผูเ้อำประกนัจะช ำระเงินค่ำเบีย้ประกนัชีวิตใหแ้กบ่ริษัท
ประกนัชีวิตส ำหรบักำรใหค้วำมคุม้ครองต่อกำรมรณะหรือกำรจ่ำยเงินเม่ือทรงชีพ และผูเ้อำประกนัภยัจะช ำระเงินค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือลงทนุในกองทนุรวม
โดยผ่ำนบรษิัทประกนัชีวติในฐำนะตวัแทนสนบัสนนุ  
 
บริษัทประกนัชีวติ หมำยถึง บริษัทประกนัชีวิตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยประกนัชวีติ  
 
ค าอธิบายศัพทเ์ร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศัพทท์ีป่รากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย ์ 
 
“กลุ่มกิจกำร” หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีทีส่ภำวิชำชีพบญัชีก ำหนดใหจ้ดัท ำงบกำรเงินรวม  
 
“กองทนุฟ้ืนฟู” หมำยถึง กองทนุเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรแห่งประเทศไทย  
 
“กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย” หมำยถึง กองทนุรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพ่ือส่งเสริมกำรพฒันำตลำดพนัธบตัรสกลุเงินทอ้งถิ่นในภมิูภำคตำมโครงกำรจดัตัง้
กองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตำมมติของที่ประชุมกลุ่มธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia and 
Pacific Central Banks (EMEAP)  
 
“กองทนุ AI” หมำยถึง กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กองทนุ buy & hold” หมำยถึง กองทุนรวมที่มุ่งเนน้ลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวจ้นครบก ำหนดอำยขุองทรพัยส์ิน หรือครบอำยขุอง
รอบกำรลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอำยขุองกองทนุรวม  
 
“กองทนุ CIS ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทนุที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีลกัษณะเป็นโครงกำรลงทนุแบบกลุ่ม (collective investment 
scheme) ทัง้นี ้ไม่ว่ำกองทนุดงักล่ำวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปอ่ืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทนุ property กองทุน infra กองทนุ private equity ที่
จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ  
 
“กองทนุ ETF ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ  
 
“กองทนุ infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลงทนุในทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงสรำ้งพืน้ฐำนของประเทศต่ำง ๆ ซึ่งไดแ้ก่  
1. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
2. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนต่ำงประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัในกำรลงทนุในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทุนรวม
โครงสรำ้งพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่ำกองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนดงักล่ำวจะจดัตัง้ในรูปบริษัททรสัต ์หรือรูปอ่ืนใด  
 
“กองทนุ LTF” หมำยถึง กองทนุรวมหุน้ระยะยำว (Long Term Equity Fund) ที่จดัตัง้ขึน้ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563  
 
“กองทนุ private equity” หมำยถึง กิจกำรเงินรว่มลงทนุ (private equity) ที่อำจจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด และมีลกัษณะของ
กิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
1. กิจกำรเงินรว่มลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดกำรจดักำรเงินทนุของกิจกำรเงิน
รว่มลงทนุที่ไม่ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล  
2. กิจกำรเงินรว่มลงทนุตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต่ 2 รำยขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพ่ือแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรจดักำรทรพัยส์ินสว่นตวัของ
บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
(ข) มีกำรมอบหมำยใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุและทรพัยส์ินทีเ่กิดจำกเงินทนุ  
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(ค) มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรอื่นผำ่นกำรเขำ้ท ำสญัญำกำรลงทนุในหุน้หรือกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรไดม้ำซึ่งหุน้ของกิจกำร
นัน้ในภำยหลงั โดยมีส่วนในกำรก ำกบัดแูลแผนธุรกิจกำรด ำเนินงำนหรือกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน หรือกำรด ำเนนิกำรอ่ืนใดในลกัษณะทีส่ะทอ้นถึง
กำรมีบทบำทต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรดงักล่ำว  
 
“กองทนุ property” หมำยถึง กองทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหำริมทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหำริมทรพัยท์ี่อยู่ภำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรพัย ์ 
2. ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“กองทนุ UI” หมำยถึง กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กำรลดควำมเสี่ยง” หมำยถึง กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรลงทนุโดยกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน derivatives ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
1. ไม่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือหำผลประโยชนโ์ดยกำรเก็งก ำไร (speculate)  
2. มีผลใหค้วำมเสี่ยงในกำรลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง  
3. เป็นกำรลดควำมเสี่ยงทั่วไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของทรพัยส์ินที่ตอ้งกำรลดควำมเสี่ยง  
4. สำมำรถลดควำมเสี่ยงไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
“โครงกำร” หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
“เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก” หมำยถึง ทรพัยส์ินดงันี ้ 
1. เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอ่ืนที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัเงินฝำก  
2. สลำกออมทรพัยท์ี่ออกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรออมสิน  
 
“เงินฝำกอิสลำม” หมำยถึง ขอ้ตกลงที่เป็นไปตำมหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะที่เทียบเคียงไดก้บัเงินฝำก โดยคู่สญัญำที่เทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ำก
สำมำรถเรียกคืนเงินตน้จำกคูส่ญัญำฝ่ำยที่เทียบเคียงไดก้บัผูร้บัฝำกไดเ้ต็มจ ำนวน ณ เวลำใด ๆ  
 
“ดชันีกลุ่มสินคำ้โภคภณัฑ”์ หมำยถึง ดชันีที่มีองคป์ระกอบเป็นสินคำ้โภคภณัฑห์ลำยชนิด  
 
“ดชันีเงินเฟ้อ” หมำยถึง ดชันีที่จดัท ำขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสะทอ้นอตัรำเงินเฟ้อ  
 
“ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ” ตรำสำรทำงกำรเงินที่มีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภำพเป็นหุน้ได ้ 
 
“ตรำสำรภำครฐัไทย” หมำยถึง ตรำสำรดงันี ้ 
1. ตั๋วเงินคลงั  
2. พนัธบตัรรฐับำล หรือพนัธบตัร ธปท.  
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุน้กู ้ที่กระทรวงกำรคลงัหรือกองทนุฟ้ืนฟเูป็นผูมี้ภำระผกูพนั  
 
“ตรำสำรภำครฐัตำ่งประเทศ” หมำยถึง ตรำสำรที่มีรูปแบบท ำนองเดียวกบัตรำสำรภำครฐัไทยที่รฐับำลต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลงั ธนำคำรกลำง หรือ
หน่วยงำนของรฐับำลตำ่งประเทศ หรือองคก์ำรระหว่ำงประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้  ำ้ประกนั แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่ออกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ของประเทศนัน้  
 
“ตรำสำร Basel III” หมำยถึง ตรำสำรเพ่ือกำรนบัเป็นเงินกองทนุของสถำบนักำรเงินไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือต่ำงประเทศ ที่มีกำรอำ้งอิงจำก
หลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูลสถำบนักำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)  
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“ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ” หมำยถึง ศนูยก์ลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จดัใหมี้ขึน้เพ่ือกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์นต่ำงประเทศ โดยมีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้ 
1. มีกำรรวบรวมค ำเสนอซือ้เสนอขำยหลกัทรพัยจ์ำกผูเ้สนอซือ้หลำยรำยและผูเ้สนอขำยหลำยรำย  
2. มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหมี้ระบบ ซึ่งก ำหนดเกี่ยวกบัวิธีกำรในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นกำรล่วงหนำ้ โดยผูใ้หบ้ริกำรไม่อำจใชด้ลุยพินิจใน
กำรจดักำรซือ้ขำยเป็นประกำรอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขำยยินยอมที่จะผกูพนัตำมหลกัเกณฑห์รือระบบนัน้  
 
“ธปท.” หมำยถึง ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
 
“ธพ.” หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย ์ 
 
“บค.” หมำยถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ 
 
“บง.” หมำยถึง บริษัทเงินทนุ  
 
“บล.” หมำยถึง บริษัทหลกัทรพัย ์ 
 
“บลจ.” หมำยถึง บล. ที่ไดร้บัใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุรวม หรือกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล  
 
“บริษัทจดทะเบียน” หมำยถึง บริษัททีมี่หลกัทรพัยท์ี่ไดร้บักำรจดทะเบียนหรอืไดร้บักำรอนญุำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยไดใ้น SET  
 
“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเกี่ยวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำและเปิดเผย
ล่ำสดุ ทัง้นี ้หำกไม่มีงบกำรเงินรวมใหพ้ิจำรณำตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ทีป่รำกฏในบญัชีรำยชื่อผูถ้ือหุน้ล่ำสดุ  
 
“บริษัทใหญ่” หมำยถึง บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเกี่ยวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำและเปิดเผย
ล่ำสดุ ทัง้นี ้หำกไม่มีงบกำรเงินรวมใหพ้ิจำรณำตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ทีป่รำกฏในบญัชีรำยชื่อผูถ้ือหุน้ล่ำสดุ  
 
“แบบ filing” หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์ 
 
“ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน”์ หมำยถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจำกหลกัทรพัยอ์ำ้งอิงซึ่งก ำหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิ่มเติม (ฉบบัที่ 6)  
 
“ผูมี้ภำระผกูพนั” หมำยถึง ผูท้ี่มีภำระผกูพนัในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย ผูร้ ับรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ำ้
ประกนั แลว้แต่กรณี  
 
“ศนูยซ์ือ้ขำย derivatives” หมำยถึง ศูนยซ์ือ้ขำยดงันี ้ 
1. ศนูยซ์ือ้ขำย derivatives ที่ไดร้บัใบอนญุำตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  
2. ศนูยซ์ือ้ขำย derivatives ซึ่งจดัตัง้ขึน้และใหบ้ริกำรไดต้ำมกฎหมำยต่ำงประเทศและไดร้บักำรยอมรบัจำกส ำนกังำน  
 
“หน่วย CIS” หมำยถึง หน่วยของกองทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยู่ภำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป 
กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถำบนั และกองทนุส่วนบคุคล  
2. หน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ  
 
“หน่วย infra” หมำยถึง หน่วยของกองทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงสรำ้งพืน้ฐำนซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลำดทุน  
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2. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนต่ำงประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย ต่ำงประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัในกำรลงทนุในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทุน
โครงสรำ้งพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่ำจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปอ่ืนใด  
 
“หน่วย private equity” หมำยถึง หน่วยของกิจกำรเงินรว่มลงทนุ (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต ์ตรำสำรหรือหลกัฐำนแสดงสิทธิในทรพัยส์นิ 
ของกิจกำรเงินรว่มลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ทัง้นี ้ไม่ว่ำกิจกำรดงักล่ำวจะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด  
1. กิจกำรเงินรว่มลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดกำรจดักำรเงินทนุของกิจกำรเงิน
รว่มลงทนุที่ไม่ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล  
2. กิจกำรเงินรว่มลงทนุตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต่ 2 รำยขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพ่ือแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรจดักำรทรพัยส์ินสว่นตวัของ
บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
(ข) มีกำรมอบหมำยใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุและทรพัยส์ินทีเ่กิดจำกเงินทนุ  
(ค) มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรอื่นผำ่นกำรเขำ้ท ำสญัญำกำรลงทนุในหุน้หรือกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรไดม้ำซึ่งหุน้ของกิจกำร
นัน้ในภำยหลงั โดยมีส่วนในกำรก ำกบัดแูลแผนธุรกิจ กำรด ำเนินงำนหรือกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน หรือกำรด ำเนนิกำรอ่ืนใดในลกัษณะทีส่ะทอ้นถึง
กำรมีบทบำทต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรดงักล่ำว  
 
“หน่วย property” หมำยถึง หน่วยของกองทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหำริมทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหำริมทรพัยท์ี่อยู่ภำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรพัย ์ 
2. ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลำดทุน  
3. foreign REIT  
 
“หุน้กูร้ะยะสัน้” หมำยถึง หุน้กูท้ี่มีก ำหนดเวลำช ำระหนีไ้ม่เกิน 270 วนันบัแตว่นัที่ออกหุน้กู ้ 
 
“B/E” หมำยถึง ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)  
 
“benchmark” หมำยถึง ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึ่งเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันีที่มีกำรเผยแพรอ่ย่ำงกวำ้งขวำงและสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทนุ
ของกองทนุนัน้  
 
“CIS operator” หมำยถึง บคุคลดงันี ้ 
1. บลจ.ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือ  
2. ผูท้  ำหนำ้ที่บริหำรจดักำรกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ  
 
“concentration limit” หมำยถึง อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมควำมมีสว่นไดเ้สียในกิจกำรทีล่งทนุ  
 
“counterparty limit” หมำยถึง อตัรำส่วนกำรลงทนุที่คูส่ญัญำ  
 
“CRA” หมำยถึง สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน เวน้แต่ที่ก ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะใน
ภำคผนวก 5 ส่วนที่ 5  
 
“credit derivatives” หมำยถึง derivatives ที่มีลกัษณะเป็นกำรเคลื่อนยำ้ยควำมเสี่ยงดำ้นเครดติของทรพัยส์ินที่ไดร้บักำรประกนัควำมเสี่ยงจำก
คู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งไปยงัคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งซึ่งมีภำระผกูพันที่จะตอ้งช ำระเงินใหแ้ก่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง เม่ือ
เกิดเหตกุำรณท์ี่มีผลต่อกำรช ำระหนี ้(credit event) ของทรพัยส์ินที่ไดร้บักำรประกนัควำมเสี่ยง จะไดร้บัผลตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมส ำหรบักำรมี
ภำระผกูพนัดงักล่ำว  
 
“credit event” หมำยถึง เหตกุำรณท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมที่ระบใุนขอ้ตกลงของตรำสำรหรือสญัญำ  
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“credit rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่จดัท ำโดย CRA ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรหรือสญัญำ  
 
“currency risk” หมำยถึง ควำมเสี่ยงดำ้น FX  
 
“delta” หมำยถึง อตัรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสญัญำ กบัรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสญัญำ แลว้แต่กรณี  
 
“derivatives” หมำยถึง สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  
 
“derivatives on organized exchange” หมำยถึง derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำย derivatives  
 
“discount rate” หมำยถึง อตัรำส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่มีกำรลงทนุที่จะใชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่ของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรนัน้  
 
“DW” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants)  
 
“foreign REIT” หมำยถึง กองทรสัตห์รือกองอสงัหำริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัในกำรลงทนุ ในอสงัหำริมทรพัย์
หรือในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์ทัง้นี ้ไม่ว่ำกองทรสัตห์รือกองดงักล่ำวจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือรูปอ่ืนใด  
 
“FX” หมำยถึง อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Exchange)  
 
“GMS” หมำยถึง ประเทศกลุ่มอนภุมิูภำคลุ่มแม่น ำ้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งไดแ้ก่ รำชอำณำจกัรกมัพชูำ สำธำรณรฐัประชำธิปไตย
ประชำชนลำว สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำร ์สำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรฐัประชำชนจีน (เฉพำะมณฑลยนูนำน)  
 
“group limit” หมำยถึง อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร โดยกำรน ำอตัรำส่วนกำรลงทนุในแตล่ะบรษิทัที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรมำค ำนวณ
รวมกนั  
 
“guarantor rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของผูมี้ภำระผกูพนัในฐำนะผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ำ้ประกนั  
 
“international scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัที่ใชเ้ปรียบเทียบระหวำ่งประเทศ  
 
“investment grade” หมำยถึง credit rating ในระดบัที่สำมำรถลงทนุได ้ 
 
“IOSCO” หมำยถึง International Organization of Securities Commissions  
 
“IPO” หมำยถึง กำรเสนอขำยตรำสำรต่อประชำชนเป็นกำรทั่วไปในครัง้แรก (Initial Public Offering)  
 
“issue rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน  
 
“issuer rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผูอ้อกตรำสำรหรือคู่สญัญำ  
 
“market price” หมำยถึง มลูค่ำตำมรำคำตลำด  
 
“MF” หมำยถึง กองทนุรวม (Mutual Fund)  
 
“MMF” หมำยถึง กองทนุรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)  
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“national scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัที่ใชเ้ปรียบเทียบภำยในประเทศ  
 
“NAV” หมำยถึง มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ (Net Asset Value)  
 
“net exposure” หมำยถึง มลูค่ำกำรลงทนุสทุธิในทรพัยส์ินไม่ว่ำเป็นกำรลงทนุโดยตรงหรือโดยออ้มผ่ำนกำรลงทนุในตรำสำรหรือสญัญำที่ให้
ผลตอบแทนโดยอำ้งอิงอยู่กบัทรพัยส์ิน ซึ่งเป็นผลใหก้องทนุมีควำมเสี่ยงในทรพัยส์ินนัน้  
 
“Non-retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมที่มีผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผูล้งทนุประเภทสถำบนั ซึ่งอยู่ภำยใตบ้งัคบัของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถำบนั และ
กองทนุส่วนบคุคล  
 
“notional amount” หมำยถึง มลูค่ำตำมหนำ้สญัญำของ derivatives  
 
“obligation” หมำยถึง ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์ินที่ขอ้ตกลงตำม credit derivatives อำ้งอิงถึง (obligation category & obligation 
characteristics)  
 
“options” หมำยถึง สญัญำที่มีลกัษณะตำม (3) ของนิยำม “สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้” ในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบญัญัติสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ พ.ศ. 
2546  
 
“OTC derivatives” หมำยถึง derivatives ซึ่งซือ้ขำยนอกศนูยซ์ือ้ขำย derivatives  
 
“P/N” หมำยถึง ตั๋วสญัญำใชเ้งิน (Promissory Note)  
 
“portfolio duration” หมำยถึง อำยเุฉลี่ยของทรพัยส์ินที่ลงทนุ ซึ่งไดจ้ำกกำรค ำนวณค่ำตำมมำตรฐำนสำกล  
 
“product limit” หมำยถึง อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมประเภททรพัยส์ิน  
 
“PVD” หมำยถึง กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ (Provident Fund)  
 
“regulated market” หมำยถึง ศนูยก์ลำงที่จดัช่องทำงกำรสื่อสำรระหวำ่งผูค้ำ้เพื่อใหเ้กิดกำรเจรจำต่อรองซือ้ขำยตรำสำรระหว่ำงกนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลู
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบัตรำสำรนัน้ โดยศนูยก์ลำงดงักล่ำวอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ท  ำหนำ้ที่ก ำกบัดแูลดำ้นหลกัทรพัยห์รือตรำสำร
ที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัหลกัทรพัย ์ 
 
“repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน (repurchase agreement)  
 
“retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป (retail Mutual Fund)  
 
“reverse repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repurchase agreement)  
 
“SBL” หมำยถึง ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจกำรกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending)  
 
“securities lending” หมำยถึง ธุรกรรมกำรใหย้ืมหลกัทรพัย ์ 
 
“SET” หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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“share warrants” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้  
 
“single entity limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญำ  
 
“SIP” หมำยถึง Specific Investment Products  
 
“SN” หมำยถึง ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note)  
 
“sovereign rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผูอ้อกตรำสำรมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผดินดัช ำระ
หนีข้องรฐับำลของประเทศนัน้  
 
“TBMA” หมำยถึง สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association)  
 
“TSFC” หมำยถึง บล. ที่ไดร้บัใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรใหส้ินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
“TSR” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุน้เพ่ิมทนุที่โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right)  
 
“underlying” หมำยถึง สินคำ้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง  
 
“WFE” หมำยถึง World Federation of Exchanges  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชั่นอินฟรำสตรคัเจอร ์ 
 
1.2. ช่ือโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  Krungsri Next Generation Infrastructure Fund  
 
1.3. ช่ือย่อ :  KFINFRA  
 
1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยหลำยครัง้  
 
1.6. กำรก ำหนดอำยโุครงกำร :  ไม่ก ำหนด  
 
1.7. อำยโุครงกำร : -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8. อำยโุครงกำรถึงวนัที่ (กรณีก ำหนดอำยเุป็นช่วงเวลำ) : -  
 
1.9. เงื่อนไข (อำยโุครงกำร) :  

(1) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและยตุกิำรขำยหน่วยลงทนุ ซึ่งจะค ำนึงถึง
ประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั เช่น กรณีเกิดเหตกุำรณท์ี่มีผลกระทบในทำงลบต่อกำรลงทนุของกองทนุซึ่งพิจำรณำแลว้อำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยตอ่
ผูล้งทนุในระยะยำวได ้เป็นตน้ โดยบรษิัทจดักำรจะรำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุดงักล่ำวภำยใน 7 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ยตุิกำรขำยหนว่ยลงทนุนัน้ และใหก้ำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัที่แจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ 
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ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุตำม
สดัสว่นของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่กำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และหำกบรษิัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและ
ผลประโยชนภ์ำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่วไดอ้นัเนื่องจำกควำมผิดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 7.50 ต่อ
ปีนบัแต่วนัที่ครบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช  ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น  
 
(2) ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกแลว้ ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรทีส่ำมำรถลงทนุไดอ้ย่ำงเหมำะสมเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุโดยบริษัทจดักำรจะรำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 7 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้
จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุตำมสดัสว่นของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสดุทำ้ยของ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวไดอ้ันเนื่องจำกควำมผดิของ
บริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช  ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ
จนครบถว้น  
 
(3) บริษัทจดักำรอำจขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกออกไป โดยอยู่ในกรอบระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรจดทะเบียนกอง
ทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัท ำกำรสดุทำ้ยของรอบกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวแ้ตแ่รก 
และจะประกำศกำรขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกใหผู้ล้งทนุทรำบทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรโดยพลนั ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
บริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั  
 
1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทนุเพื่อผูล้งทนุทั่วไป  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร : 50,000,000,000.00 บำท 
 
2.1.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำรเร่ิมตน้ : 50,000,000,000.00 บำท  
 
2.2. เงื่อนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร) :  

ภำยหลงัจดทะเบียนทรพัยส์นิเป็นกองทนุรวม บริษัทจดักำรอำจจะด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุโครงกำรโดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหนว่ย
ลงทนุแลว้ และไม่ถือว่ำเป็นกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

2.3. มลูค่ำที่ตรำไวต้่อหน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหน่วยลงทนุ : 5,000,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. รำคำของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท  
 
2.6. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFINFRA-A มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก 500.00 บำท 

2. KFINFRA-D มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก 500.00 บำท 

3. KFINFRA-I มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก 500.00 บำท 
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2.7. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFINFRA-A มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป 500.00 บำท 

2. KFINFRA-D มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป 500.00 บำท 

3. KFINFRA-I มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป 500.00 บำท 

2.8. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFINFRA-A มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งขำยคืน 500.00 บำท 

2. KFINFRA-D มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งขำยคืน 500.00 บำท 

3. KFINFRA-I มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งขำยคืน 500.00 บำท 

2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ำของกำรสั่งขำยคืน :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFINFRA-A จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ำ่ของกำรสั่งขำยคืน 50.00 หน่วย  

2. KFINFRA-D จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ำ่ของกำรสั่งขำยคืน 50.00 หน่วย  

3. KFINFRA-I จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ำ่ของกำรสั่งขำยคืน 50.00 หน่วย  

2.10. มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFINFRA-A มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่ำ ไม่ก ำหนด 

2. KFINFRA-D มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่ำ ไม่ก ำหนด 

3. KFINFRA-I มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่ำ ไม่ก ำหนด 

2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFINFRA-A จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่ำ 50.00 หน่วย  

2. KFINFRA-D จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่ำ 50.00 หน่วย  

3. KFINFRA-I จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่ำ 50.00 หน่วย  

 
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปรบัลด ยกเวน้ หรือเปลี่ยนแปลงมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป มลูค่ำขัน้ต ่ำของ
กำรสั่งขำยคนื จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน มลูค่ำหนว่ยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ จ ำนวนหนว่ยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำไดใ้น
อนำคต เพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำรผำ่นทำงเว็บไซตข์องบริษัท
จดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงกำร :  

เพ่ือระดมทนุจำกผูล้งทนุทั่วไปและน ำเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุต่ำงประเทศที่มีนโยบำยลงทนุในตรำสำรทนุ และหลกัทรพัยท์ี่เป็นตรำสำร
ทนุประเภทอ่ืนๆ ของบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจโครงสรำ้งพืน้ฐำนทั่วโลก รวมถึงประเทศตลำดเกิดใหม่ เพ่ือโอกำสไดร้บัผลตอบแทนที่เหมำะสมกบั
นโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงดำ้นเศรษฐกิจ กำรเมือง และสงัคมของประเทศที่ลงทนุได ้ 
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3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ตรำสำรทนุ  
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  
- กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 
     ชื่อกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund 
     กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขำยในประเทศ : ลกัเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG) 
     เป็นกองทนุ UCITS  
 
3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในต่ำงประเทศ : กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ  
วงเงินกำรลงทนุในต่ำงประเทศบำงสว่น ไม่เกิน  ลำ้นเหรียญ  
 
3.5. นโยบำยกำรกูย้ืม (ถำ้มี) :   

บริษัทจดักำรอำจกูย้ืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนในนำมกองทนุรวมได ้ตำมหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยป์ระกำศก ำหนด ทัง้นี ้จะท ำเพื่อกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทนุรวมเท่ำนัน้  
 
3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงคข์องกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ : ที่มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดควำมเสี่ยง (Non-Hedging)  
มีนโยบำยกำรลงทนุใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  
3.6.2 วิธีกำรในกำรค ำนวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อตัรำส่วนกำรลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00  
 
3.7. กำรลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) :  ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  อ่ืน ๆ  
- กองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชั่นอินฟรำสตรคัเจอร ์มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทนุหลกั สว่นกองทนุหลกั Credit Suisse (Lux) 
Infrastructure Equity Fund มีกลยทุธใ์นกำรบริหำรแบบเชิงรุก (Active Management)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อำ้งอิง (Benchmark) :   

1.ดชันี MSCI World NETR USD สดัส่วน (%):100.00 
หมำยเหต:ุบริษัทจดักำรจะใชต้วัชีว้ดัตำมกองทนุหลกัในสกลุเงินเหรียญสหรฐั ปรบัดว้ยตน้ทนุกำรป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกบั
ค่ำสกลุเงินบำท ณ วนัทีค่  ำนวณผลตอบแทน 

หมำยเหต:ุ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ริษัทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทนุที่
ก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเกี่ยวกบัตวัชีว้ดั 
และเหตผุลในกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลำ่วผ่ำนกำรลงประกำศในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำร
ตดัสินใจลงทนุได ้ 
 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดของสมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุ และ/หรือ ประกำศ 
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรใช้
เปรียบเทียบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท ำหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัรำดงักล่ำวอีกต่อไป โดยบรษิัทบรษิทัจดักำรจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลง
ดงักล่ำวใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูกำร
ตดัสินใจลงทนุได ้ 
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3.10. ลกัษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  
 
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศที่มีเป้ำหมำยใหผ้ลตอบแทนในกำรถือครองหน่วยลงทนุในระยะยำว โดยจะลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชไีม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ช่ือ Credit Suisse 
(Lux) Infrastructure Equity Fund, Class IB USD (“กองทนุหลกั”) ซึ่งมีนโยบำยลงทนุในตรำสำรทนุ และหลกัทรพัยอ่ื์นๆ ที่มีลกัษณะในท ำนอง
เดียวกนักบัตรำสำรทนุ ที่ออกโดยบริษทัที่มีกิจกำรเกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจโครงสรำ้งพืน้ฐำนของประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก รวมถึงกลุ่มประเทศตลำดเกิดใหม่ 
อย่ำงนอ้ย 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุหลกัดงักล่ำวบริหำรจดักำรโดยบรษิัท Credit Suisse Fund Management S.A. และเป็น
กองทนุรวมที่จดัตัง้ตำมระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของ 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมำชิกสำมญัของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund)  
 
บริษัทจดักำรจะลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐัเป็นสกลุเงินหลกั และกองทนุหลกัจะลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในหลำยสกลุเงิน เช่น สกุลเงิน
เหรียญสหรฐั สกลุเงินยโูร ดอลลำรแ์คนำดำ โครนเดนมำรก์ ดอลลำรฮ์่องกง หรือโครนนอรเ์วย ์เป็นตน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงสกลุ
เงินหลกัเป็นสกลุเงินอ่ืนใดนอกเหนือจำกสกลุเงินเหรียญสหรฐัในภำยหลงัก็ได ้โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ในกรณีที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงสกลุเงินที่ใชใ้นกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั ซึ่งบริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงประโยชนข์องกองทนุเป็นส ำคญั บริษัทจดักำรจะแจง้ให้
ผูล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั โดยจะติดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรอืเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
 
อนึ่ง กองทนุหลกัขำ้งตน้มีกำรเสนอขำยในหลำย Class ซึ่งสำมำรถลงทนุไดท้ัง้ผูล้งทนุทั่วไป และ/หรือผูล้งทนุสถำบนั โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทนุ
อำจมีควำมแตกต่ำงกนัในเร่ืองของนโยบำยกำรจดัสรรก ำไร/ผลตอบแทน คำ่ธรรมเนียม หรือคณุสมบตัิของผูล้งทนุ เป็นตน้ ซึ่งบริษัทจดักำรจะพิจำรณำ
เลือกลงทนุใน Class IB USD (เป็น Class ที่เสนอขำยใหก้บัผูล้งทนุสถำบนั ซือ้ขำยหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐั และไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผล) 
อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทนุตำมควำมเหมำะสมในภำยหลงัก็ได ้ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องผู้
ลงทนุเป็นส ำคญั โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั โดยจะติด
ประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ีเ่กี่ยวขอ้ง (รำยละเอียดของประเภท
ของ Share classes สำมำรถดเูพ่ิมเติมไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกัจำกเว็บไซตข์องกองทนุหลกั)  
 
2. ส ำหรบัเงินลงทนุส่วนที่เหลือ กองทุนอำจลงทนุในตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ เงินฝำกธนำคำร หรือตรำสำรทนุ ที่เสนอขำยทัง้ในประเทศ และ/
หรือต่ำงประเทศ และอำจลงทนุในตรำสำรทนุของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) ตรำสำรที่มสีญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้
แฝง (Structured note) โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
นอกจำกนี ้กองทนุอำจลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได ้(Non - investment grade) หรือตรำสำรหนีท้ี่ไม่ไดร้บักำร
จดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสดัส่วนกำรลงทนุในตรำสำรดงักล่ำวเม่ือรวมกบัสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุหลกัจะไม่เกินรอ้ยละ 20 ของ
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
 
3. กองทนุไทยจะท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน (Foreign Exchange Rate Risk) เกือบ
ทัง้หมด โดยไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 90 ของมลูค่ำเงินลงทนุในต่ำงประเทศ ณ ขณะที่ท  ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศหรือลงทนุในกองทนุหลกัต่ำงประเทศเพิ่มเติม อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่สถำนกำรณก์ำรลงทนุในต่ำงประเทศเกิดเหตกุำรณไ์ม่ปกติ เช่น 
ภำวะตลำดที่กองทนุหลกัลงทนุหรือมีไวมี้ควำมผนัผวน เป็นตน้ หรือในกรณีทีมี่ผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนมำก และ/หรือ
ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยัหรือมีเหตผุลทีจ่  ำเป็นและสมควร หรือสำเหตอ่ืุนใดทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคมุ กองทนุอำจด ำรงสดัสว่นกำรป้องกนัควำมเสี่ยงจำก
อตัรำแลกเปลี่ยนนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 90 ของมลูค่ำเงินลงทนุในต่ำงประเทศหรืออำจมีสดัส่วนเกินมลูคำ่ควำมเสี่ยงเป็นกำรชั่วครำวได ้นอกจำกนี ้กองทนุ
อำจเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (efficient portfolio management) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท
จดักำร เช่น กำรท ำสญัญำสวอปและ/หรือสญัญำฟอรเ์วิรด์ที่อำ้งอิงกบัอตัรำแลกเปลี่ยน/ดำ้นรำคำตรำสำร/อตัรำดอกเบีย้ ซึ่งพิจำรณำจำกสภำวะกำรณ์
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ของตลำด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น แนวโนม้และทิศทำงรำคำของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ กำรออกสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่
อำ้งอิงกบัดชันีอำ้งอิง กำรคำดกำรณเ์หตกุำรณท์ี่อำจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่ำงมีนยัส ำคญัของกองทนุ และค่ำใชจ้่ำยในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมสญัญำซือ้
ขำยลว่งหนำ้ เป็นตน้  
 
4. กองทนุหลกัอำจเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน และ/หรือเพ่ือ
วตัถปุระสงคใ์นกำรลงทนุ และ/หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (Efficient Portfolio Management) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดักำร
กองทนุหลกั  
 
5. ในกรณีที่บริษัทจดักำรเห็นว่ำ กำรลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศ และ/หรือกำรลงทนุในกองทนุ Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund 
(กองทนุหลกั) ไม่เหมำะสมอีกต่อไป เช่น มีกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมวตัถปุระสงคห์ลกัของกองทนุ หรือผลตอบแทนของกองทนุดงักล่ำวไม่เป็นไปตำมที่
คำดไว ้หรือไม่สำมำรถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่ำวไดอี้กต่อไป หรือกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวมีกำรกระท ำผิดตำมควำมเห็นของ
หน่วยงำนก ำกบัดแูลของกองทนุต่ำงประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุำรณห์รือคำดกำรณไ์ดว้่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ จนอำจส่งผลให้
กำรลงทนุในกองทนุต่ำงประเทศเป็นภำระต่อผูล้งทนุโดยเกินจ ำเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่กองทนุหลกัไดเ้ลิกโครงกำรในขณะทีบ่ริษัทจดักำรยงั
ด ำเนินกำรบริหำรและจดักำรลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชั่นอินฟรำสตรคัเจอร ์ 
 
เม่ือปรำกฏกรณีตำมขอ้ 5. ขำ้งตน้ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรพิจำรณำคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดย
กองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวจะตอ้งมีนโยบำยกำรลงทนุทีส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชั่น
อินฟรำสตรคัเจอร ์และมีคณุสมบตัติำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยอำจเป็นกองทนุที่บริหำรและจดักำรลงทนุโดยบรษิัท 
Credit Suisse Fund Management S.A. หรือไม่ก็ได ้และในกำรโอนยำ้ยกองทนุดงักล่ำว บรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำด ำเนินกำรในครัง้เดียว หรือทยอย
โอนยำ้ยเงินทนุ ซึ่งอำจส่งผลใหใ้นช่วงเวลำดงักล่ำวกองทนุอำจมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุต่ำงประเทศมำกกว่ำ 1 กองทนุก็ได ้ 
 
หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  ำใหบ้รษิัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิใน
กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมของกองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชั่นอินฟรำสตรคัเจอร ์โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนแลว้ โดย
จะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่รวบรวมไดห้ลงัหกัค่ำใชจ้่ำยและส ำรองค่ำใชจ้่ำยที่
เกี่ยวขอ้งของกองทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมสดัส่วนจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ถือครองต่อจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกองทนุ 
ทัง้นี ้หำกมีกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบโดยพลนั โดยส่งจดหมำยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำยโดยเรว็ และประกำศไวท้ี่
ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร  
 
6. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุในกองทนุหลกัไม่ต ่ำกวำ่รอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิลดลง
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
(1) มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรใดติดต่อกนั คิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุหลกันัน้  
 
เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
(1) แจง้เหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม ใหส้  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหนว่ยลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่มีกำรเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลกัที่ปรำกฏเหต ุ 
(2) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 60 วนันบัแตว่นัที่มีกำรเปิดเผยขอ้มลูของกองทนุหลกัที่ปรำกฏเหต ุ 
(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ด  ำเนินกำรแลว้เสรจ็  
(4) เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทนุเพ่ือใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละเขำ้ใจเกี่ยวกบัสถำนะของกองทนุ
รวม และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหบ้คุลำกรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวดว้ย  
 
อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ (2) บริษัทจดักำรสำมำรถขอผ่อนผนัต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
 
7. กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตำมทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้
ลงทนุได ้ 
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8. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนำคตใหเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) 
หรือกองทนุรวมที่มีกำรลงทนุโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลบัมำเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดย
ไม่ท ำใหร้ะดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมดลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทนุซึ่งขึน้อยู่กบัสถำนกำรณต์ลำด โดย
เป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหนว่ยลงทุน อนึ่ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วนั ก่อนด ำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุรวมดงักลำ่ว โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถำ้มี)  
 
9. ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรอำจไม่นบัช่วงระยะเวลำดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะ
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั  
(1) ช่วงระยะเวลำ 30 วนันบัแต่วนัที่จดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  
(2) ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  
(3) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุเนื่องจำกไดร้บัค ำสั่งขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอกำรลงทนุ ทัง้นี ้ ตอ้งไม่
เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร 
 
สรุปข้อมูลส าคัญทีผู่้ลงทุนควรทราบเก่ียวกับกองทุน Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก):  

ช่ือกองทุน: Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund 

ลักษณะเฉพาะของ Class IB 
USD : 

(1) เป็น Class ที่เสนอขำยใหก้บันกัลงทนุสถำบนั  
(2) ท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ และไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผล  

วันทีจ่ดทะเบียนกองทุน: 14 ธันวำคม 2560 

วัตถุประสงค ์และนโยบายการ
ลงทุน: 

กองทนุจะลงทนุในสดัสว่นอย่ำงนอ้ย 2 ใน 3 ของทรพัยส์ินสทุธิทัง้หมดในตรำสำรทนุและ
หลกัทรพัยอ่ื์นๆ ที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกนักบัตรำสำรทนุ รวมถึงตรำสำรแสดงสิทธิที่มีลกัษณะ
เป็นตรำสำรทนุ (เช่น American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts 
(GDR) , Profit-sharing Certificates, Participation Certificates, Dividend Rights Certificates 
เป็นตน้) ที่ออกโดยบริษัทที่มีกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งในหมวดอตุสำหกรรมโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
(“Infrastructure Sector”) ของประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก (รวมถึงกลุ่มประเทศตลำดเกิดใหม่) 
หมวดอตุสำหกรรมโครงสรำ้งพืน้ฐำน (“Infrastructure Sector”) ในบริบทนี ้หมำยถึง กำรบริกำร 
ตลอดจนพืน้ฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในระบบโลจิสติกสท์ี่จ  ำเป็นต่อกำรด ำรงรกัษำและกำร
พฒันำส ำหรบัสงัคมยคุใหม่ ผูอ้อกตรำสำรที่อยู่ใน Infrastructure Sector ไดแ้ก่ บริษัทที่มีกำร
ด ำเนินงำนหลกัเกี่ยวขอ้งกบักำรวำงแผน กำรก่อสรำ้ง กำรประกอบกิจกำรดำ้น (ก) สำธำรณปูโภค
ขัน้พืน้ฐำน ไดแ้ก่ น ำ้ กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ ก๊ำซ น ำ้มนั ระบบแสง กำรท ำควำมรอ้น และ
กำรก ำจดัของเสีย (ข) กำรคมนำคมขนส่ง ไดแ้ก่ ถนน สนำมบิน ทำงรถไฟ ท่ำเรือ รถไฟใตด้ิน กำร
ขนส่งทำงท่อ คลอง และ ทำงน ำ้ (ค) กำรสื่อสำรและเครือข่ำยของสื่อต่ำง ๆ ไดแ้ก่ โทรศพัทพ์ืน้ฐำน 
โทรศพัทมื์อถือ สำยเคเบิล้ และเครือขำ่ยกำรกระจำยข่ำวสำรขอ้มลู (ง) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ส ำหรบัโครงสรำ้งพืน้ฐำนทำงดำ้นสงัคมและกำรแพทย ์ไดแ้ก่ โรงพยำบำล สถำนดแูลผูส้งูวยัและ
พยำบำลผูป่้วย เรือนจ ำ สถำนศกึษำ สถำนที่และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกีฬำ และ (จ) 
โครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อกำรป้องกนัภยั เช่น เขื่อน หรือสิ่งปลกูสรำ้งเพ่ือป้องกนัหิมะถล่ม เป็นตน้ 
ตลอดจนบริษัทที่ใหบ้ริกำรเป็นที่ปรกึษำในกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกบั Infrastructure Sector และบริษัท
ที่ด  ำเนินงำนดว้ยกำรมีส่วนรว่มกบับรษิัทดงักล่ำวเป็นหลกั ทัง้นี ้ในกำรคดัเลอืกหลกัทรพัยท์ี่จะ
ลงทนุ จะไม่ค ำนึงถึงมลูค่ำตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) ของหลกัทรพัยเ์หล่ำนัน้  
(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพ่ิมเติมได้จากหนังสือชีช้วนของกองทุน 
Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund)  

ตัวชีวั้ด (Benchmark): MSCI World (NR) 
อายุโครงการ: ไม่ก ำหนด 

บริษัทจัดการกองทุน: Credit Suisse Fund Management S.A. 
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ผู้เก็บรักษาทรัพยสิ์นของ
กองทุน: 

Credit Suisse (Luxembourg) S.A.         

เว็บไซต:์ สำมำรถดขูอ้มลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรำยละเอียดอื่นเพ่ิมเติมไดท้ี่เว็บไซต:์ 
www.credit-suisse.com  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class IB USD: 

1. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

(1) ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 3.00% (ยกเวน้ไม่เรียกเก็บ) 

(2) ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม) 

(1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 0.90% 

(2) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ 0.26% 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 1.16% 

* กองทนุ Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class IB USD ไดย้กเวน้ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุใหก้บักองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซ์
เจเนเรชั่นอินฟรำสตรคัเจอร ์
 
** กองทนุหลกัอำจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยต่ำงๆ ของกองทนุได ้ 

ความเส่ียงของกองทุนหลัก 

• ความเส่ียงด้านการตลาด  
ควำมเสี่ยงดำ้นตลำดเป็นควำมเสี่ยงโดยทั่วไปที่อำจมีผลกระทบต่อกำรลงทนุโดยรวม เนื่องจำกมลูค่ำของกำรลงทนุประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพำะ
อำจเปลี่ยนแปลงไปจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อผลประโยชนข์องบริษัท โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง มลูค่ำกำรลงทนุอำจไดร้บัผลกระทบจำกควำมไม่แน่นอน
ต่ำง ๆ อำทิ ควำมเปลี่ยนแปลงของเหตกุำรณร์ะหว่ำงประเทศ กำรเมือง และภำวะเศรษฐกิจ หรือกำรเปลี่ยนแปลงในนโยบำยของรฐับำล  
 
• ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
กองทนุอำจลงทนุในสกลุเงินอ่ืน ๆ ที่มิใช่สกลุเงินอำ้งอิงที่เกี่ยวขอ้ง มลูค่ำกำรลงทนุของกองทนุจึงขึน้อยู่กบัควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ระหว่ำงประเทศ ซึ่งอำจส่งผลกระทบตอ่มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุที่เกี่ยวขอ้งไม่ว่ำจะในเชิงบวกหรือเชิงลบ สกลุเงินของบำงประเทศอำจมีควำมผนั
ผวนและส่งผลกระทบต่อมลูค่ำของหลกัทรพัยใ์นสกลุเงินนัน้ ๆ โดยหำกสกลุเงินที่มีกำรลงทนุมีค่ำเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัสกลุเงินอำ้งอิงของกองทนุ มลูค่ำ
กำรลงทนุดงักล่ำวก็จะเพิ่มขึน้ และในทำงกลบักนั กรณีที่อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำที่ลดลงจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อมลูค่ำของกำรลงทนุ  
กองทนุอำจเขำ้ท ำธุรกรรมป้องกนัควำมเสี่ยงของอตัรำแลกเปลี่ยนเพ่ือป้องกนัมิใหมี้กำรลดลงของมลูค่ำกำรลงทนุในสกลุเงินที่มิใช่สกลุเงินอำ้งอิง และ
เพ่ือป้องกนัมิใหมี้กำรพุ่งสงูขึน้ของตน้ทนุกำรลงทนุในสกลุเงินที่มิใช่สกลุเงินอำ้งอิง อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีกำรรบัประกนัว่ำกำรป้องกันควำมเสี่ยงจะประสบ
ผลส ำเรจ็  
แมว้่ำบริษัทจะมีนโยบำยที่จะป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนเทียบกบัสกลุเงินอำ้งอิงของกองทนุ แต่ธุรกรรมกำรป้องกนัควำมเสี่ยงอำจไม่
สำมำรถกระท ำไดเ้สมอไป ดงันัน้ จึงไม่สำมำรถขจดัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนออกไป  
 
• ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน  
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุในตรำสำรทนุและหลกัทรพัยท์ี่มีลกัษณะท ำนองเดียวกนักบัตรำสำรทนุประกอบดว้ยควำมผนัผวนอย่ำงมีนยัส ำคญัของรำคำ
ตลำด ขอ้มลูข่ำวสำรเกี่ยวกบัตลำดและผูอ้อกตรำสำรที่มีผลในเชิงลบ และสถำนะที่ดอ้ยกว่ำของตรำสำรทนุเม่ือเทียบกบัตรำสำรหนีท้ี่ออกโดยบริษัท
เดียวกนั  
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ผูล้งทนุควรตอ้งพิจำรณำควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน และควำมเป็นไปไดท้ี่จะมีกำรก ำหนดมำตรกำรควบคมุกำรแลกเปลี่ยน
เงินตรำระหว่ำงประเทศ และขอ้จ ำกดัในดำ้นอ่ืน ๆ ควบคู่ไปดว้ย  
 
• ความเส่ียงทีเ่กิดจากลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรม/ภาคธุรกิจทีล่งทุน  
กองทนุอำจลงทนุเฉพำะเจำะจงในหมวดอตุสำหกรรมหรือภำคธุรกิจ หรือกลุม่อตุสำหกรรมที่เกี่ยวขอ้งใด ๆ โดยที่อตุสำหกรรมหรือภำคธุรกิจเหล่ำนีอ้ำจ
ไดร้บัผลกระทบจำกปัจจยัดำ้นกำรตลำดหรือเศรษฐกิจ ซึ่งอำจส่งผลกระทบที่ส  ำคญัต่อมลูค่ำกำรลงทนุของกองทนุได ้ 
 
• ความเส่ียงจากการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่  
กองทนุอำจลงทนุในตลำดที่มีระดบักำรพฒันำต ่ำหรือตลำดเกิดใหม่ ซึ่งกำรลงทนุในตลำดเกิดใหม่อำจมีควำมเสี่ยงสงูกว่ำกำรลงทนุในตลำดที่พัฒนำ
แลว้ นอกจำกนี ้ตลำดที่มีระดบักำรพฒันำต ่ำกว่ำหรือตลำดเกิดใหม่ยงัอำจมีควำมเสี่ยงสงูกว่ำปกติทัง้ในดำ้นกำรเมือง เศรษฐกิจ ควำมไม่มีเสถียรภำพ
ทำงดำ้นสงัคมและศำสนำ และกำรเปลี่ยนแปลงทำงกฎระเบียบของทำงกำรและกฎหมำยที่มีผลในเชิงลบ ซึ่งอำจสง่ผลกระทบต่อกำรลงทนุในประเทศ
เหล่ำนัน้ นอกจำกนี ้ทรพัยส์ินที่กองทนุลงทนุในตลำดเหลำ่นี ้รวมถึงรำยไดท้ี่ไดร้บัจำกกำรลงทนุในกองทนุ ยงัอำจไดร้บัผลกระทบจำกควำมผนัผวนของ
อตัรำแลกเปลี่ยนและมำตรกำรควบคมุเงินตรำระหว่ำงประเทศ และ กฎระเบียบดำ้นภำษีอำกร ซึ่งส่งผลใหม้ลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิของหน่วยลงทนุของ
กองทนุผนัผวนอย่ำงมีนยัส ำคญั ยิ่งไปกว่ำนัน้ ผูล้งทนุในประเทศเหล่ำนีย้งัอำจไดร้บัผลกระทบจำกข้อจ ำกดัในกำรส่งเงินลงทนุกลบัประเทศ  

หมายเหตุ:  
 
(1) ขอ้ควำมในส่วนของกองทนุ Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund ไดถ้กูคดัเลือกมำเฉพำะส่วนที่ส  ำคญัและจดัแปลมำจำกตน้ฉบบั
ภำษำองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีที่มีควำมแตกต่ำงหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภำษำองักฤษ ใหถ้ือตำมตน้ฉบบัภำษำองักฤษเป็นเกณฑ ์ 
 
(2) ในกรณีที่กองทนุหลกัมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรซึ่งบริษัทจดักำรเห็นว่ำไม่มีนยัส ำคญั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำร
ใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้  

3.12. รำยละเอียดกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  

กองทนุมีนโยบำยลงทนุซึ่งจะส่งผลใหมี้ net exposure ที่เกี่ยวขอ้งกบัควำมเสี่ยงต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในต่ำงประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.14. อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวม :  
 
อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : เป็นไปตำมประกำศ และกรณีที่กำร
ลงทนุไม่เป็นไปตำมขอ้นีจ้ะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมที่ประกำศก ำหนด  

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : มี  
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4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ :  

- ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
- สิทธิที่จะไดร้บัเงินปันผล 

4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอียดแต่ละชนิด
หน่วยลงทุน 

ช่ือย่อ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

1. หน่วยลงทนุชนิด
สะสมมลูค่ำ 

KFINFRA-A เหมำะส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป ที่ตอ้งกำรรบัรำยไดจ้ำกสว่นต่ำงจำกกำรลงทนุ (Capital gain) และสะสม
ผลประโยชนจ์ำกกำรลงทนุ (Total return) 

2. หน่วยลงทนุชนิด
จ่ำยเงินปันผล 

KFINFRA-D เหมำะส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป ที่ตอ้งกำรรบัรำยไดส้ม ่ำเสมอจำกเงินปันผล ทัง้นี ้ผูล้งทนุประเภทนิตบิคุคล/สถำบนั 
มีสิทธิไดร้บัสิทธิพิเศษทำงภำษี หำกปฏิบตัิเป็นไปตำมหลกัเกณฑ/์เงื่อนไขที่กรมสรรพำกรก ำหนด 

3. หน่วยลงทนุชนิดผู้
ลงทนุสถำบนั 

KFINFRA-I เหมำะส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นนติิบคุคล กลุ่มผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ และ/หรือผูล้งทนุ
สถำบนัทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนด ทีต่อ้งกำรรบัรำยไดจ้ำกส่วนตำ่งจำกกำรลงทนุ (Capital gain) และสะสม
ผลประโยชนจ์ำกกำรลงทนุ (Total return) 

 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

(1) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุงรำยละเอียด หรือเปิดขำยหน่วยลงทนุชนดิอื่นๆ ที่ยงัไม่ไดเ้ปิดใหบ้ริกำร ซึ่งค ำนึงถึง
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุและ/หรือผูล้งทนุเป็นส ำคญั โดยบรษิัทจดักำรจะประกำศแจง้กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว และ/หรือแจง้วันที่เริ่มเปิดท ำกำร
ขำยชนิดหน่วยลงทนุ ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร  
(2) กรณีหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรก ำหนด เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพ่ิมเติมผูล้งทนุที่เป็นนติิบคุคล กลุ่มผูล้งทนุ 
และ/หรือผูล้งทนุสถำบนัได ้โดยบริษทัจดักำรจะประกำศแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  
 
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- Internet 
- บริษัทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
 
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

- Internet 
- บริษัทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
- หกับญัชี 
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6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
6.3. กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- บริษัทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
 
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
7.3. วิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- แบบดลุยพินิจของผูล้งทนุ 
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ผูล้งทนุจะตอ้งสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินและ/หรือจ ำนวนหน่วยไม่ต ่ำกว่ำที่บรษิัทจดักำรก ำหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั 
(Fund Factsheet) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูคำ่ขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำ
ของกำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำที่ก ำหนด หรือในกรณีที่จ  ำนวนหนว่ยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตอ้งกำร
ขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำย
คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำ
กว่ำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
7.4.1. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทุนมีค ำสั่งขำยคืน
หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ำ่ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำ
ขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมวนัและเวลำในขอ้ 7.6.1. เร่ือง “วนั
และเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่ตอ้งกำรขำยคืน เม่ือเจำ้หนำ้ทีต่รวจค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุวำ่ถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนำม
รบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แกผู่ส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป  
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นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคนืหน่วยลงทนุ 
 
7.4.2 วิธีกำรขำยคืนผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร (Internet)  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนอินเทอรเ์น็ตของบริษัท
จดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษทัจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ี่บริษทัจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำน
อำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัขอ้ “กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยใน 2 วนัท ำกำรภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ 
รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
พรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ำกบัภำษีส ำหรบัคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์ภำยใน 4 วนัท ำกำร
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบ
อินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้งภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่พิมพอ์อกจำกระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจัดกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
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5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดย
จะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.3 วิธีกำรขำยคืนผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ (Internet)  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่ บมจ. 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัติำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรทีร่ะบบุนหนำ้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
 
เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุไม่ได ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร
หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ จะด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบั
จำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้กอ่นปิดกำรใหบ้ริกำรดังกล่ำว โดยจะ
ปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษทัจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.4 กำรขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ อำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต ซึ่ง
จะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่เกี่ยวขอ้งตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อผูล้งทนุ 
โดยบริษัทจดักำรจะแจง้กำรเพ่ิมเติมช่องทำงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้้
ลงทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยของกองทนุ  
 
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถท ำกำรขำยคนืหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำร ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้น
โครงกำรจดักำร ซึ่งบริษัทจดักำรจะเริ่มรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัที่จดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม โดยจะระบวุนั
เวลำดงักลำ่วทีแ่น่นอนไวใ้น “หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั (Fund Factsheet)”  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวจะตอ้งเป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ และถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวใหท้รำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนัท ำ
กำร โดยจะติดประกำศที่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ื์นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำที่ก ำหนดของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 
โดยบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์น
กำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ และกำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุภำยหลงัเวลำที่ก ำหนดของ
วนัท ำกำรซือ้ขำยใด จะถือเป็นรำยกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำร
ของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บรษิัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทจดักำรจะก ำหนดวนัดงักล่ำวโดยประกำศไวท้ี่
เว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่ว บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้โดยพลนั 
โดยประกำศไวท้ี่เว็บไซตข์องบริษทัจดักำรเช่นเดียวกนั  
 
7.6.2. กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
(1) โอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งใหโ้อนค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเขำ้บญัชีเงินฝำก โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเขำ้บัญชีเงิน
ฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำนระบบ
พรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ ใน
กำรรบัค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกนี ้ถำ้หำกบริษทัจดักำรไม่สำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีทีไ่ด้แจง้ไวไ้ม่ว่ำดว้ยกรณีใดๆ บรษิัท
จดักำรจะด ำเนินกำรออกเช็ค ขีดครอ่มค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุสั่งจ่ำยผูถ้ือหนว่ยลงทนุและจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  
 
(2) รบัเช็คทำงไปรษณีย ์ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจสั่งใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรบัเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมช่ือและที่อยู่ในสมดุ
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งบริษัทจดักำรจะน ำส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ 
มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  
 
(3) รบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืน  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจสั่งใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดักำร หรือผูส้นับสนนุกำรขำย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืน ซึ่งสำมำรถรบัไดภ้ำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหนว่ย
ลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร 
เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้  
 
ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วย
ลงทนุดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะไม่นบัรวมวนัหยดุท ำกำรของผูป้ระกอบธรุกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำร
จดักำรกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ 
 
ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้ในกรณีที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแกไ้ขเพ่ิมเติมใน
ภำยหลงั โดยถือว่ำไดร้บัควำมยินยอมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 
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7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรปรบัปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธีกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ โดยใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่
บริษัทจดักำรก ำหนด และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยถือว่ำบริษัทจดักำรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทุน
แลว้ ทัง้นีเ้พ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต โดยบริษทัจดักำรจะประกำศแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร 
ผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ไม่มี  
 
8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- บริษัทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
 
8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทน บริษัทจดักำร
จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้ 
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1. บริษัทจดักำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณีที่
ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีที่เขำ้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์
แลว้  
 
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือ  
 
(ข) มีเหตทุี่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตดุงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของ
บริษัทจดักำร  
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 
16.4.2 และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
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10.2. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมขอ้ 10.1. บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) เลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วย
ลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบเร่ืองดงักล่ำวดว้ยวธีิกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
(3) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พรอ้มทัง้จดัส่งรำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชนต์ำมขอ้ 10.1. (1) หรือกำรรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ำมขอ้ 10.1. (2) ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรแทนก็ได ้ 
 
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน หำกมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
นัน้ โดยตอ้งช ำระค่ำขำยคืนแก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่ส่งค ำสั่งขำยคนืก่อนหลงั  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได ้เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้
 
(1) ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ  
 
(2) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ล้ว ซึ่งให้
กระท ำไดไ้ม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม  
(ค) มีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ และมีเหตกุำรณด์งัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่ำงมี
นยัส ำคญั  
(ก) ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรพัย์ที่ซือ้ขำย
ในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกินกว่ำรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
(ข) มีเหตกุำรณท์ี่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศไดอ้ย่ำงเสร ีและท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรบัโอนเงินจำก
ต่ำงประเทศไดต้ำมปกติ หรือ  
(ค) มีเหตทุี่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตดุงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคมุของบริษทั
จดักำร และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  
 
(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่ล้งทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้ 
 
(ก) บริษัทจดักำรมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรอืควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ  
2. กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรรำ้ย  
3. กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัติำมค ำสั่งเกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย  
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(ข) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั  
 
(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลีย่นใหบ้ริษัทจดักำรรำยอ่ืนเขำ้บริหำรจดักำรกองทนุรวมภำยใตก้ำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจัดกำรรำย
เดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรด ำรงเงินกองทนุของผู้
ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัยแ์ละกำรจดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ซึ่งใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร  
 
11.2 เม่ือปรำกฏเหตตุำมขอ้ 11.1 และบริษัทจดักำรประสงคจ์ะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน 
หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ บรษิทัจดักำรจะปฏิบตัดิงัต่อไปนี ้ 
 
(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุโดยพลนั และหำกเป็นเหตตุำมขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ 
ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
 
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคนื หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้
แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมนัน้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตำม
ขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท ำกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ก่อนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ  
 
(ก) รำยงำนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนวนั
รำยงำนนัน้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(ข) แจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเปิดขำยหรือรบัซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดว้ย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.3 บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทพบวำ่รำคำขำยหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้งตัง้แต่ 1 สตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำขำยหนว่ยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลู
ในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึง
กำรหยดุขำยหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  

12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
13. เงือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุไดต้ำมปกติ อยำ่งไรก็ดี ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อำจโอน
หน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รบัลงทะเบียนกำรโอนหน่วย
ลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้กบ่คุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งประสงคจ์ะโอนหนว่ยลงทนุจะตอ้งยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรและ/หรือผำ่นผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ (ถำ้มี)  
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ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนไดบ้นัทึกชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ
แลว้ ซึ่งนำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำกำร นบั
แต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFINFRA-A ไม่จ่ำย  

2. KFINFRA-D จ่ำย  

3. KFINFRA-I ไม่จ่ำย  

 
14.2. หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินปันผล :  

บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผล ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 10 ของก ำไรสทุธิในงวดบญัชีที่จะจ่ำยเงินปัน
ผลนัน้ และ/หรือจ่ำยจำกก ำไรสะสมในอตัรำที่บริษัทจดักำรพิจำรณำเห็นสมควร ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวจะตอ้งไม่ท ำใหก้องทนุรวมมีผลขำดทนุ
สะสมเพ่ิมขึน้ในรอบระยะเวลำบญัชีทีมี่กำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ และบรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยเงินปันผล หำกกรณีเกณฑท์ี่ใชพ้ิจำรณำดงักล่ำว
ขำ้งตน้ในแต่ละงวดบญัชีที่จะจ่ำยเงินปันผลนอ้ยกว่ำ 0.25 บำทต่อหน่วยลงทนุ  
 
14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำใหมี้กำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรจ่ำยเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือ
หน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล และอตัรำเงินปันผลของกองทุน ดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสมดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทีผู่ล้งทนุทั่วไปสำมำรถทรำบได ้ 
 
(2) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน ์และผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิด
จ่ำยเงินปันผลชนิดไม่ระบชุื่อผูถ้ือเม่ือไดร้บักำรรอ้งขอ  
 
(3) กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยเป็นเงินโอนเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผล หรือเช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้ือ
หน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลตำมชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลสำมำรถทรำบ
ไดโ้ดยช่องทำงที่เขำ้ถึงไดง้่ำยและทั่วถงึตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือวิธีอ่ืนใดตำมที่จะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต 
 
(4) ผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลที่มีชื่อปรำกฏในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนจะไดร้บัเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินซึ่ง
ตอ้งน ำไปค ำนวณภำษี  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่ประมำณกำรไดท้ี่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFINFRA-A ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 4.6545 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย 
มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และ
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 
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2. KFINFRA-D ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 4.6545 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย 
มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และ
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

3. KFINFRA-I ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 4.6545 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย 
มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และ
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดขำ้งตน้ ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมขอ้ 15.2.6 (2) (6) (7) และ (8)  
 
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
 
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFINFRA-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

2. KFINFRA-D ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

3. KFINFRA-I ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรจะรบัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ดงันี ้ 
 
(1) ค่ำจดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ ค่ำพิมพห์นงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพท์ี่ใชใ้นกำรท ำรำยกำรของกองทนุ  
 
(2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัเตรียมและเก็บรกัษำสถิตแิละขอ้มลู ค่ำจดัเตรียมและจดัพิมพห์นงัสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรอืประกำศตำมที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุโดยตรง  
 
(3) ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกบัโครงกำรจดักำร เช่น ค่ำประกำศในหนงัสือพิมพ ์ค่ำไปรษณียำกรส ำหรบักำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนงัสือ
ติดต่อกบัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เช่น ค่ำสมดุเช็ค เป็นตน้ 
 
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFINFRA-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำ
หนีส้ินทัง้หมด เวน้แตค่่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำย
ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  

2. KFINFRA-D ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำ
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หนีส้ินทัง้หมด เวน้แตค่่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำย
ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

3. KFINFRA-I ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำ
หนีส้ินทัง้หมด เวน้แตค่่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำย
ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

 
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFINFRA-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย 
มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และ
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

2. KFINFRA-D ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย 
มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และ
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

3. KFINFRA-I ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย 
มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และ
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

 
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ไม่มี  
 
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ไม่มี  
 
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ2.2470ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้นิทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง  
 
(2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำทีป่รกึษำกฎหมำย ค่ำใชจ้่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในกำรจดักำรกองทนุ เช่น ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำร
ติดตำมทวงถำม หรือ กำรด ำเนินคดีเพือ่กำรรบัช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(3) ค่ำใชจ้่ำย (ถำ้มี) ในกำรด ำเนินคดขีองผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจดักำร เพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(4) ค่ำตอบแทนผูช้  ำระบญัชี และผูด้แูลผลประโยชน ์ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชีกองทนุ ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
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(5) ค่ำใชจ้่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำภำษีอำกร ที่เกิดขึน้หรือเกี่ยวเนื่องกบักำรลงทนุหรือมีไวใ้นทรพัยส์ินหรือหลกัทรพัยท์ัง้ใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจดัหำ ใหไ้ดม้ำ รบัมอบ ส่งมอบ ดแูล เก็บรกัษำ ป้องกนัผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยในกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรป้องกนัควำมเสี่ยงในอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำมเสี่ยง
ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุในหลกัทรพัยท์ัง้ในและตำ่งประเทศ และค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ำใชจ้่ำยและค่ำธรรมเนียมอ่ืน
ใดเพ่ือใหก้องทนุสำมำรถลงทนุในหลกัทรพัยต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรได ้เป็นตน้  
 
(6) ค่ำใชจ้่ำยในกำรเก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี
ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี โดยบรษิัทจดักำรจะใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม  
 
(7) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์ในช่วงเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก และภำยหลงัเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก ตำมที่จ่ำยจริง 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยบริษัทจดักำรจะเรียกเก็บ
ดงันี ้ 
 
(7.1) ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธใ์นช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 
ของจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน  
 
(7.2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธภ์ำยหลงักำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 
1.0700 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี  
 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธด์งักล่ำว บริษัทจดักำรจะใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำยภำยใน
รอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำทีใ่ชใ้นกำรตดัจำ่ยที่เหมำะสม  
 
ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเลิกกองทนุก่อนก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยงัตดัจ่ำยจำกกองทนุไม่ครบจ ำนวน ค่ำใชจ้่ำยในสว่นที่ยงัตดัจ่ำย
ไม่หมดดงักล่ำว จะถือเป็นค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนของบริษัทจดักำร  
 
(8) ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏบิตักิำรกองทนุเพ่ือประโยชนใ์นกำรด ำเนินกำรของกองทนุตำมที่จ่ำยจริง ซึ่งจะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 
ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้นิทัง้หมด เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ ซึ่งไดแ้ก่  
 
(8.1) ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรโอน/จ่ำย/รบั เงิน ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีดิจิทลั / Fintech เป็นตน้  
 
(8.2) ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรใชห้รอือำ้งอิงดชันีหลกัทรพัย ์เครื่องหมำยกำรคำ้ และ/หรือเครื่องหมำยบริกำรของตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรือ ของผู้
ค  ำนวณและประกำศดชันี (Index Provider) ซึ่งรวมถึง บทควำม ใบอนญุำต เครื่องหมำยกำรคำ้ หรือขอ้มลูอ่ืนใด จำก service provider เป็นตน้  
 
(9) ค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว บริษัทจดักำร
จะใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจำ่ยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำทีใ่ช้
ในกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม  
 
หมายเหตุ :  
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้ 
 
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ :  
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15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFINFRA-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. KFINFRA-D ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

3. KFINFRA-I ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบ
รำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี)  
 
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFINFRA-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. KFINFRA-D ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

3. KFINFRA-I ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจ้งใหผู้ล้งทนุทรำบ
รำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี)  
 
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ (Switching In) :มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFINFRA-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. KFINFRA-D ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

3. KFINFRA-I ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุกบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจ้งใหผู้ล้งทนุทรำบ
รำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี)  
 
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFINFRA-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. KFINFRA-D ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

3. KFINFRA-I ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุ
ทรำบรำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี)  
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15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ : มี  

ในอตัรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนในวนัที่ยืน่ค ำขอโอนหน่วยลงทนุ (เรียกเก็บเท่ำกนัทกุชนิดหน่วยลงทนุ) 
 
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี  

ฉบบัละ 50.00 บำท 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในวนัที่ยื่นค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุ (เรียกเก็บเท่ำกนัทกุชนิดหน่วย
ลงทนุ)  
 
15.3.6. ค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี  
 
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
ตำมที่จ่ำยจริง  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ กำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึ่งพิสจูนไ์ดว้่ำ
เป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหนว่ย
ลงทนุก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว  
 
(ข) ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใชบ้ริกำรของธนำคำรพำณชิย ์เช่น กำรใชบ้ริกำรบตัร ATM ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำและเง่ือนไขที่ทำง
ธนำคำรพำณิชย ์ก ำหนด  
 
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมที่ธนำคำร
พำณิชยเ์รียกเก็บจริง  
 
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว 
 
(จ) ค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Brokerage fee) :  
(1) เม่ือมีกำรสั่งซือ้หรือสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
(2) เม่ือมีกำรสั่งขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่เรียกเก็บจำกผูท้  ำรำยกำร เม่ือมีกำรสั่งซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรกดงักลำ่ว 
กองทนุจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้โดยค ำนวณจำกมลูค่ำหนว่ยลงทนุ และน ำเขำ้กองทนุ ทัง้นี ้อตัรำค่ำใชจ้่ำยนีอ้ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หำกบรษิัท
นำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) มีกำรเปลี่ยนแปลง 
 
ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้  
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15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจำ่ยค่ำธรรมเนียม :  

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ จะ
ค ำนวณทกุวนัโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏบิตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ ในกำรค ำนวณและจะตดัจ่ำยจำกกองทนุเป็น
รำยเดือนภำยในเวลำ 7 วนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไป  
 
ค่ำใชจ้่ำย ขอ้ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีตดัจ่ำยครัง้เดียวในวนัที่เกดิค่ำใชจ้่ำยนัน้ๆ  
 
ค่ำใชจ้่ำย ขอ้ 15.2.6. (2) และ (3) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีจะทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิด
ค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและ
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย  
 
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย :  

15.5.1. กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย  
 
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะลดคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร และไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ บริษัท
จดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบอย่ำงทั่วถึงดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีมี่กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย
ดงักล่ำว ทัง้นี ้กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอย่ำงทั่วถึง เช่น เผยแพรข่อ้มลูไว้
บนเว็บไซตข์องบรษิัทจดักำร เป็นตน้  
 
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยใหแ้ตกต่ำงไปจำกโครงกำร ใหถ้อืว่ำส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม
โครงกำรในเรื่องดงักล่ำวเม่ือบริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 15.5.1.1. ขำ้งตน้แลว้  
 
15.5.2. กำรเพ่ิมค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรตอ้งค ำนึงถึงควำม
สมเหตสุมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงทั่วถึงด้วยวิธีกำรที่
เหมำะสม อนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว โดยอย่ำงนอ้ยตอ้งจดัใหมี้กำรเผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ทัง้นี ้ตำม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 
บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้  
 
15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวอ้ย่ำงชดัเจนใน
โครงกำรแลว้วำ่บริษัทจดักำรสำมำรถกระท ำกำรดงักล่ำวได ้ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรประสงคจ์ะขึน้ค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี ้ 
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำว
ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่เพ่ิมขึน้ดงักล่ำว  
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บริษทัจดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ  
 
ทัง้นี ้ในกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิใหน้ ำมำใชก้บักรณีที่บริษัทจดักำรไดร้บัมติพิเศษ  
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15.6. หมำยเหต ุ:  

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

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(1.1) มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
(1.2) มลูค่ำหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำ  
(1.3) มลูค่ำหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผล  
(1.4) มลูค่ำหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั 
 
กองทนุมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนตำมชนิด ดงันัน้ มลูค่ำหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดอำจมีมลูค่ำไม่เท่ำกนั มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของแตล่ะชนิดหนว่ยลงทนุ
รวมกนัจะเท่ำกบัมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุรวม ซึ่งผลประโยชนท์ี่เกิดจำกกำรลงทนุจะถือเป็นประโยชนข์องกองทนุรวม และจะถกูปันสว่นตำมสัดสว่น
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด  
 
วิธีการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ  
 
กองทนุมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ ท ำใหก้ำรปันสว่นมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิจะตอ้งมีกำรแบ่งกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธิตำมแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ  
 
กำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุนัน้ จะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิโดยรวมของกองทนุ และปันส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยใหเ้ป็นไปตำมแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทนุ ตำมสดัสว่นของมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิของวนัก่อนหนำ้ของหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด  
 
กรณีวนัแรกของกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิจะเฉลี่ยโดยใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุที่ขำยไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ หลงัจำกนัน้ ปรบัปรุง
รำยกำรที่เกี่ยวขอ้งเฉพำะกบัหนว่ยลงทนุแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รำยกำรขำยหนว่ยลงทนุ และรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้) และค ำนวณมลูคำ่
ทรพัยส์ินหลงัหกัค่ำธรรมเนียมและมลูค่ำหน่วยลงทนุของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ค  ำนวณ จะตอ้งมีมลูค่ำไม่ต ่ำกว่ำศนูย ์ 
 
ในกรณีที่หน่วยลงทนุชนิดใดของกองทนุรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ ไม่มีจ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุเหลืออยู่แลว้ส ำหรบัหนว่ยลงทนุชนิดดังกล่ำว 
บริษัทจดักำรอำจคงชนิดหนว่ยลงทนุนัน้ไวต้่อไป และหำกมีกำรขำยหน่วยลงทนุชนิดนัน้เพ่ิมเติม บริษัทจดักำรจะค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุของ
หน่วยลงทนุชนิดดงักล่ำวโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุ หรือมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ แลว้แต่กรณีตำมควำมเหมำะสมของหน่วยลงทนุแตล่ะ
ชนิดเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ  
 
ตัวอย่างการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

วันที ่1 กองทนุรวมชนิดสะสมมลูค่ำ จ ำหน่ำยหน่วยลงทนุไดท้ัง้หมด 200,000 บำท มลูค่ำที่ตรำไวต้่อหน่วย 10 บำท โดยวนัที่ 1 เป็นวนั
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัแรก ซึ่งมีรำยไดส้ทุธิจำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ 1,500 บำท และในวนัเดียวกนัมียอดขำยหน่วยลงทนุ
ชนิดสะสมมลูคำ่เพิ่ม 10,000 บำท และยอดรบัซือ้คืน 5,000 บำท 
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  กองทุนรวม       

มลูค่ำทรพัยส์ินที่จ  ำหนำ่ยไดห้ลงัหกั
ค่ำธรรมเนียมกำรขำย (ถำ้มี) (บำท) ชนิด
สะสมมลูค่ำ = 20,000 หน่วย x 10 บำท = 
200,000.00 

200,000.00       

รำยไดส้ทุธิจำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ในวนัที่ 
1 = 1,500 บำท 

1,500.00       

หกั หนีส้ิน้ที่เกิดจำกกำรลงทนุ ไม่มี       

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีม
คำ้งจ่ำยทัง้สิน้ = ใชเ้ป็นฐำนในกำรปันส่วน
ของกองทนุรวมแต่ละชนิด (1) 

201,500.00       

หรือค ำนวณกำรปันส่วนเป็นมลูค่ำหนว่ย
ลงทนุต่อหน่วย 

จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) (2) 

20,000.0000       

มลูค่ำหน่วยลงทนุต่อหน่วย (1)/(2) 10.075000       

    ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปัน
ผล 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีม
คำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของแตล่ะชนิด = สดัส่วนที่
หน่วยลงทนุแต่ละชนิดไดร้บั 

        

(20,000 หน่วย x 10.0750)   201,500.00 - - 

หกั รำยกำรค่ำธรรมเนียมของแต่ละชนดิต่อ
วนั (หำรดว้ยจ ำนวนวนัจริงใน 1 ปี) 

        

หกั : ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร  

(+vat) = 1% ต่อปี 

        

ชนิดสะสมมลูคำ่ = (201,500 x 1%)/365 = 
5.52 

  -5.52 - - 

หกั : ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+
vat) = 0.3% ต่อปี 

        

ชนิดสะสมมลูคำ่ = (201,500 x 0.3%)/365 
= 1.66 

  -1.66 - - 

รวมค่ำธรรมเนียมทัง้สิน้ -7.18 -7.18 - - 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ (NAV) 201,492.82 201,492.82 - - 

จ ำนวนหน่วยลงทนุจำกรำยกำรของผูถ้อื
หน่วย (หน่วย) 

20,000.0000 20,000.0000 - - 

มลูค่ำหน่วยลงทนุต่อหน่วย 10.0746 10.0746 - - 

วันที ่2 เพ่ิม-ลดหน่วยจำกกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เกิดขึน้ในวนัที่ 1 และท ำกำรเปิดเสนอขำยหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผล 
และหนว่ยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั (จำกรำยกำรขำยหนว่ยลงทนุเพ่ิม 10,000 บำท คิดเป็นจ ำนวนหน่วยทัง้สิน้ = 10,000/10.0747 = 
992.5853 หน่วย และรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 5,000 บำท คิดเป็นจ ำนวนหน่วยทัง้สิน้ = 5,000/10.0746 = 496.2976 หน่วย) 

  กองทุนรวม       
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วนัที่ 2 มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุของ
วนัก่อนหนำ้ (บำท) 

201,492.82       

กำรเพิ่มขึน้หรือลดลงของทนุไดร้บัจำกผูถ้ือ
หน่วย (บำท) 

        

- รำยกำรขำยหนว่ยลงทนุเพ่ิม (+10,000
บำท) 

10,000.00       

- รำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (-5,000
บำท) 

-5,000.00       

หกั หนีส้ิน้ที่เกิดจำกกำรลงทนุ ไม่มี       

มลูค่ำทรพัยส์ินหลงัหกัหนีส้ิน้จำกกำรลงทนุ
และหลงัหกัค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของ
วนัก่อนหนำ้ 

206,492.82       

บวกกลบั ค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของ
วนัก่อนหนำ้ 

7.18       

มลูค่ำทรพัยส์ินหลงัหกัหนีส้ิน้ทัง้สิน้ก่อนหกั
ค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ 

206,500.00       

รำยไดส้ทุธิจำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ในวนัที่ 
2 = 1,200 บำท 

1,200.00       

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีม
คำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ = ใชเ้ป็น
ฐำนในกำรปันส่วนของกองทนุรวมแตล่ะ
ชนิด (1) 

207,700.00       

หรือค ำนวณกำรปันส่วนเป็นมลูค่ำหนว่ย
ลงทนุต่อหน่วย 

        

จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 20,000.0000       

- หน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้จำกชนิดสะสมมลูค่ำ 992.555831       

- หน่วยลงทนุลดลงจำกชนิดสะสมมลูค่ำ -496.277915       

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) (2) 20,496.277916       

มลูค่ำหน่วยลงทนุต่อหน่วย (1)/(2) 10.133547       

    ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปัน
ผล 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีม
คำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ของแต่ละ
ชนิด = สดัส่วนที่หนว่ยลงทนุแต่ละชนดิ
ไดร้บั 

        

(20,496.277916 หน่วย x 10.133547)   207,700.00 - - 

หกั ค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อน
หนำ้ของแต่ละชนดิ 

-7.18 -7.18 - - 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีม
กองทนุแต่ละชนิด = ใชเ้ป็นฐำนในกำร
ค ำนวณค่ำธรรมเนียมกองทนุแต่ละชนิด 

  207,692.82 - - 

หกั รำยกำรค่ำธรรมเนียมของกองทนุรวมต่อ         
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วนั (หำรดว้ยจ ำนวนวนัจริงใน 1 ปี) 

หกั : ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร (+vat) = 1% 
ต่อปี 

        

ชนิดสะสมมลูคำ่ =  

(207,692.82 x 1%)/365 = 5.69 

  -5.69 - - 

หกั : ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+
vat) = 0.3% ต่อปี 

        

ชนิดสะสมมลูคำ่ =  

(207,692.82 x 0.3%)/365 = 1.71 

  -1.71 - - 

รวมค่ำธรรมเนียมทัง้สิน้ -7.40 -7.40 - - 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ (NAV) 207,685.42 207,685.42 - - 

จ ำนวนหน่วยลงทนุจำกรำยกำรของผูถ้อื
หน่วย (หน่วย) 

20,000.0000 20,000.00 - - 

- หน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้ 992.5853 992.5853 - - 

- หน่วยลงทนุลดลง -496.2976 -496.2976 - - 

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) 20,496.2877 20,496.2877 - - 

มลูค่ำหน่วยลงทนุต่อหน่วย 10.1328 10.1328 - - 

วันที ่3 สมมตุิในวนัที่ 2 กองทนุเปิดเสนอขำยหน่วยลงทนุชนดิจ่ำยเงินปันผลไดจ้ ำนวน 50,000 บำท และขำยหนว่ยลงทนุชนิดผูล้งทนุ
สถำบนัไดจ้ ำนวน 100,000 บำท 

  กองทุนรวม       

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุของวนัก่อน
หนำ้ (บำท) 

207,685.42       

กำรเพิ่มขึน้หรือลดลงของทนุไดร้บัจำกผูถ้ือ
หน่วยแตล่ะชนิด (บำท) 

        

- รำยกำรขำยหนว่ยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปัน
ผลเพ่ิม (+50,000 บำท) 

50,000.00       

- รำยกำรขำยหนว่ยลงทนุชนิดผูล้งทนุ
สถำบนัเพ่ิม (+100,000 บำท) 

100,000.00       

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของวนัก่อนหนำ้หลงั
ปรบัรำยกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(บำท) 

357,685.42       

หกั หนีส้ิน้ที่เกิดจำกกำรลงทนุ ไม่มี       

มลูค่ำทรพัยส์ินหลงัหกัหนีส้ิน้จำกกำรลงทนุ
และหลงัหกัค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของ
วนัก่อนหนำ้ 

357,685.42       

บวกกลบั ค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของ
วนัก่อนหนำ้ 

14.58       

มลูค่ำทรพัยส์ินหลงัหกัหนีส้ิน้ทัง้สิน้ก่อนหกั
ค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ 

357,700.00       

รำยไดส้ทุธิจำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ = 
3,200 บำท 

3,200.00       
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มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีม
คำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ = ใชเ้ป็น
ฐำนในกำรปันส่วนของกองทนุรวมแตล่ะ
ชนิด (1) 

360,900.00       

หรือค ำนวณกำรปันส่วนเป็นมลูค่ำหนว่ย
ลงทนุต่อหน่วย 

        

จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 20,496.277916       

- จ ำนวนยอดยกมำของชนิดสะสมมลูค่ำ = 
20,496.277916 

        

- หน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้จำกชนิดจ่ำยเงินปันผล 
(50,000/10.133547) 

4,934.106488       

- หน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้จำกชนิดผูล้งทนุ
สถำบนั (100,000/10.133547) 

9,868.212976       

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) (2) 35,298.597380       

มลูค่ำหน่วยลงทนุต่อหน่วย (1)/(2) 10.224202       

    ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปัน
ผล 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีม
คำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ของแต่ละ
ชนิด = สดัส่วนที่หนว่ยลงทนุแต่ละชนดิ
ไดร้บั 

        

- ชนิดสะสมมลูคำ่ 

(20,496.277916 หน่วย x 10.224202) 

  209,558.09     

- ชนิดจ่ำยเงินปันผล 

(4,934.106488 หน่วย x 10.224202) 

    50,447.30   

- ชนิดผูล้งทนุสถำบนั 

(9,868.212976 หน่วย x 10.224202) 

      100,894.61 

หกั ค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อน
หนำ้ของแต่ละชนดิ 

-14.58 -14.58 - - 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีม
กองทนุแต่ละชนิด = ใชเ้ป็นฐำนในกำร
ค ำนวณค่ำธรรมเนียมกองทนุแต่ละชนิด 

  209,543.51 50,447.30 100,894.61 

หกั รำยกำรค่ำธรรมเนียมของกองทนุรวมต่อ
วนั (หำรดว้ยจ ำนวนวนัจริงใน 1 ปี) 

        

หกั : ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร  

(+vat) = 1% ต่อปี 

  -5.74 -1.38 -2.76 

ชนิดสะสมมลูคำ่ =  

(209,543.51 x 1%)/365 = 5.74 

        

ชนิดจ่ำยเงินปันผล =  

(50,447.30 x 1%)/365 = 1.38 

        

ชนิดผูล้งทนุสถำบนั = (100,894.60 x 
1%)/365 = 2.76 
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หกั : ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+
vat) = 0.3% ต่อปี 

ชนิดสะสมมลูคำ่ =  

(209,543.51 x 0.3%)/365 = 1.72 

  -1.72 -0.41 -0.83 

ชนิดจ่ำยเงินปันผล =  

(50,447.30 x 0.3%)/365 = 0.41 

        

ชนิดผูล้งทนุสถำบนั = (100,894.60 x 
0.3%)/365 = 0.83 

        

(ในกรณีนีค้ิดอตัรำเทำ่กนัทกุชนิดหน่วย
ลงทนุ) 

        

รวมค่ำธรรมเนียมทัง้สิน้ -12.85  -7.46  -1.80  -3.59 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ (NAV) 360,872.56  209,536.05  50,445.50  100,891.02  

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย)   20,496.2877     

- หน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรเปิดเสนอ
ขำยหน่วยลงทนุ 

    4,934.4215 9,868.8431 

ชนิดจ่ำยเงินปันผล = 50,000/10.1329 = 
4,934.4215 

        

ชนิดจ่ำยผูล้งทนุสถำบนั = 
100,000/10.1329 = 9,868.8431 

        

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) 35,299.5523 20,496.2877  4,934.4215  9,868.8431  

มลูค่ำหน่วยลงทนุต่อหน่วย 10.2231 10.2231 10.2231 10.2231 

วันที ่4 สมมตุิกองทนุมีกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิกรณีตัง้กำรจ่ำยเงินปันผลคำ้งจ่ำยใหก้บัผูถ้ือหน่วยชนิดจ่ำยเงินปันผล 0.10 บำท
ต่อหน่วย 

  กองทุนรวม       

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุของวนัก่อน
หนำ้ (บำท) 

360,872.56       

กำรเพิ่มขึน้หรือลดลงของทนุไดร้บัจำกผูถ้ือ
หน่วยแตล่ะชนิด (บำท) 

        

- ไม่มีรำยกำรซือ้/ขำยหน่วยลงทนุ -       

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของวนัก่อนหนำ้หลงั
ปรบัรำยกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(บำท) 

360,872.56       

หกั หนีส้ิน้ที่เกิดจำกกำรลงทนุ ไม่มี       

มลูค่ำทรพัยส์ินหลงัหกัหนีส้ิน้จำกกำรลงทนุ
และหลงัหกัค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของ
วนัก่อนหนำ้ 

360,872.56       

บวกกลบั ค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของ
วนัก่อนหนำ้ 

27.43       

มลูค่ำทรพัยส์ินหลงัหกัหนีส้ิน้ทัง้สิน้ก่อนหกั
ค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ 

360,900.00       

รำยไดส้ทุธิจำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ = 3,000.00       
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3,000 บำท 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีม
คำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ = ใชเ้ป็น
ฐำนในกำรปันส่วนของกองทนุรวมแตล่ะ
ชนิด (1) 

363,900.00       

หรือค ำนวณกำรปันส่วนเป็นมลูค่ำหนว่ย
ลงทนุต่อหน่วย 

        

จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 35,298.597380       

- จ ำนวนยอดยกมำของชนิดสะสมมลูค่ำ = 
20,496.277916 

        

- จ ำนวนยอดยกมำของชนิดจ่ำยเงินผลปัน 
= 4,934.106488 

        

- จ ำนวนยอดยกมำของชนิดผูล้งทนุสถำบนั 
= 9,868.212976 

        

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) (2) 35,298.597380       

มลูค่ำหน่วยลงทนุต่อหน่วย (1)/(2) 10.309191       

    ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปัน
ผล 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีม
คำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ของแต่ละ
ชนิด = สดัส่วนที่หนว่ยลงทนุแต่ละชนดิ
ไดร้บั 

        

- ชนิดสะสมมลูคำ่ (20,496.277916 หน่วย 
x 10.309191) 

  211,300.04     

- ชนิดจ่ำยเงินปันผล (4,934.106488 หน่วย 
x 10.309191) 

    50,866.65   

- ชนิดผูล้งทนุสถำบนั (9,868.212976 
หน่วย x 10.309191) 

      101,733.29 

หกั: ตัง้จ่ำยเงินปันผลคำ้งจ่ำยใหก้บัผูถ้ือ
หน่วยชนิดจ่ำยเงินปันผล 0.10/หน่วย = 
4,934.106488*0.10 

-493.41 - -493.41 - 

หกั ค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อน
หนำ้ของแต่ละชนดิ 

-27.43  -22.04  -1.80  -3.59 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีม
กองทนุแต่ละชนิด = ใชเ้ป็นฐำนในกำร
ค ำนวณค่ำธรรมเนียมกองทนุแต่ละชนิด 

  211,278.00  50,371.44  101,729.70  

หกั รำยกำรค่ำธรรมเนียมของกองทนุรวมต่อ
วนั (หำรดว้ยจ ำนวนวนัจริงใน 1 ปี) 

        

หกั : ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร (+vat) = 1% 
ต่อปี 

  -5.79  -1.38 -2.79 

ชนิดสะสมมลูคำ่ =  

(211,278.00 x 1%)/365 = 5.79 

        

ชนิดจ่ำยเงินปันผล =          



กองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชั่นอินฟรำสตรคัเจอร ์                                                              31/01/2022  Page 40 

(50,371.44 x 1%)/365 = 1.38 

ชนิดผูล้งทนุสถำบนั = (101,729.70 x 
1%)/365 = 2.79 

        

หกั : ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+
vat) = 0.3% ต่อปี 

  -1.74 -0.41 -0.84 

ชนิดสะสมมลูคำ่ =  

(211,278.00 x 0.3%)/365 = 1.74 

        

ชนิดจ่ำยเงินปันผล =  

(50,371.44 x 0.3%)/365 = 0.41 

        

ชนิดผูล้งทนุสถำบนั = (101,729.70 x 
0.3%)/365 = 0.84 

        

(ในกรณีนีค้ิดอตัรำเทำ่กนัทกุชนิดหน่วย
ลงทนุ) 

        

รวมค่ำธรรมเนียมทัง้สิน้ -12.94  -7.52  -1.79  -3.62 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ (NAV) 363,366.20  211,270.48  50,369.65  101,726.08  

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) 35,299.5523 20,496.2877 4,934.4215 9,868.8431 

มลูค่ำหน่วยลงทนุต่อหน่วย 10.2938  10.3078  10.2078  10.3078  

วันที ่5 จ่ำยเงินปันผลคำ้งจ่ำยใหก้บัผูถ้ือหน่วยชนิดจ่ำยเงินปันผล 0.10 บำทต่อหน่วย และสมมตุิใหร้ำยกำรอ่ืนไม่มีรำยกำรเคลื่อนไหว
ใดๆ 

  กองทุนรวม       

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุของวนัก่อน
หนำ้ (บำท) 

363,366.20       

กำรเพิ่มขึน้หรือลดลงของทนุไดร้บัจำกผูถ้ือ
หน่วยแตล่ะชนิด (บำท) 

        

- ไม่มีรำยกำร -       

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของวนัก่อนหนำ้หลงั
ปรบัรำยกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(บำท) 

363,366.20       

หกั หนีส้ิน้ที่เกิดจำกกำรลงทนุ ไม่มี       

มลูค่ำทรพัยส์ินหลงัหกัหนีส้ิน้จำกกำรลงทนุ
และหลงัหกัค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของ
วนัก่อนหนำ้ 

363,366.20       

บวกกลบั ค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของ
วนัก่อนหนำ้ 

40.37       

มลูค่ำทรพัยส์ินหลงัหกัหนีส้ิน้ทัง้สิน้ก่อนหกั
ค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ 

363,406.57       

รำยไดส้ทุธิจำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ = 0.00 
บำท 

-       

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีม
คำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ = ใชเ้ป็น
ฐำนในกำรปันส่วนของกองทนุรวมแตล่ะ

363,406.57       
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ชนิด (1) 

หรือค ำนวณกำรปันส่วนเป็นมลูค่ำหนว่ย
ลงทนุต่อหน่วย 

        

จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)         

- จ ำนวนยอดยกมำของชนิดสะสมมลูค่ำ = 
20,496.277916 

20,496.277916       

- จ ำนวนยอดยกมำของชนิดจ่ำยเงินผลปัน 
= 4,934.106488 

4,934.106488       

- หน่วยลงทนุลดลงจำกกำรจ่ำยเงินปันผล
คำ้งจ่ำยส ำหรบัชนิดจ่ำยเงินปันผล = 
47.861176 (493.41/10.309191) 

-47.861176       

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือชนิดจ่ำยเงินปัน
ผล = 4,886.245312 

4,886.245312       

- จ ำนวนยอดยกมำของชนิดผูล้งทนุสถำบนั 
= 9,868.212976 

9,868.212976       

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) (2) 35,250.736204       

มลูค่ำหน่วยลงทนุต่อหน่วย (1)/(2) 10.309191       

    ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่ายเงินปัน
ผล 

ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีม
คำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ของแต่ละ
ชนิด = สดัส่วนที่หนว่ยลงทนุแต่ละชนดิ
ไดร้บั 

        

- ชนิดสะสมมลูคำ่ 

(20,496.277916 หน่วย x 10.309191) 

  211,300.04     

- ชนิดจ่ำยเงินปันผล 

(4,886.245312 หน่วย x 10.309191) 

    50,373.24   

- ชนิดผูล้งทนุสถำบนั 

(9,868.212976 หน่วย x 10.309191) 

      101,733.29 

หกั ค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อน
หนำ้ของแต่ละชนดิ 

-40.37  -29.56  -3.59  -7.21 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีม
กองทนุแต่ละชนิด = ใชเ้ป็นฐำนในกำร
ค ำนวณค่ำธรรมเนียมกองทนุแต่ละชนิด 

  211,270.48  50,369.65  101,726.08  

หกั รำยกำรค่ำธรรมเนียมของกองทนุรวมต่อ
วนั (หำรดว้ยจ ำนวนวนัจริงใน 1 ปี) 

        

หกั : ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร (+vat) = 1% 
ต่อปี 

  -5.79  -1.38 -2.79 

ชนิดสะสมมลูคำ่ =  

(211,270.48 x 1%)/365 = 5.79 

        

ชนิดจ่ำยเงินปันผล =  

(50,369.65 x 1%)/365 = 1.38 
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ชนิดผูล้งทนุสถำบนั = (101,726.08 x 
1%)/365 = 2.79 

        

หกั : ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+
vat) = 0.3% ต่อปี 

  -1.74 -0.41 -0.84 

ชนิดสะสมมลูคำ่ =  

(211,270.48 x 0.3%)/365 = 1.74 

        

ชนิดจ่ำยเงินปันผล =  

(50,369.65 x 0.3%)/365 = 0.41 

        

ชนิดผูล้งทนุสถำบนั = (101,726.08 x 
0.3%)/365 = 0.84 

        

(ในกรณีนีค้ิดอตัรำเทำ่กนัทกุชนิดหน่วย
ลงทนุ) 

        

รวมค่ำธรรมเนียมทัง้สิน้ -12.94  -7.52  -1.79  -3.62 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ (NAV) 363,353.26  211,262.96  50,367.86  101,722.46  

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) 35,299.5523  20,496.2877  4,934.4215  9,868.8431  

มลูค่ำหน่วยลงทนุต่อหน่วย 10.2934  10.3074  10.2074  10.3074 

ในกรณีที่มีกำรลงทนุในตำ่งประเทศ กำรค ำนวณมลูค่ำยตุธิรรมของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะใชห้ลกักำรโดย
เทียบเคียงกบัประกำศสมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรใชแ้ละกำรตรวจสอบขอ้มลู
เกี่ยวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใชข้อ้มลูที่เปิดเผยตำมช่องทำงดงัต่อไปนี ้ 
 
(1.1) บริษัทจดักำรจะใชข้อ้มลูดงักล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็นหลกั  
 
(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใชข้อ้มลูตำม (1.1) ได ้จะใชข้อ้มลูจำกระบบ Reuters  
 
(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใชข้อ้มลูทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใชข้อ้มลูจำกระบบอ่ืนใดที่มีกำรเผยแพรข่อ้มลูสูส่ำธำรณชนและสำมำรถใชอ้ำ้งอิงได ้โดยควำม
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
ในกำรใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศ เพื่อค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธิเป็นเงินบำท บริษัทจัดกำรจะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุ
ต่ำงประเทศ โดยใชร้ำคำปิด (close) ทีป่ระกำศบนหนำ้จอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ค  ำนวณ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศดงักล่ำวได ้บริษัทจะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศจำกแหล่งขอ้มลูอ่ืนๆ ที่มีกำร
เผยแพรข่อ้มลูและสำมำรถใชอ้ำ้งอิงไดภ้ำยใตค้วำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์และเป็นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ หรือ
ประกำศที่เกี่ยวขอ้งอ่ืนๆ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรขำ้งตน้ จะตอ้งมีควำมเห็นชอบรว่มกนัระหว่ำงบริษัทจดักำรและผูด้แูล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม  
 
2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
ตำมระยะเวลำดงัต่อไปนี ้ 
 
(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำร ภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป  
 
(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้จะใชม้ลูค่ำหน่วย
ลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำดงักล่ำว  
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(2.3) ประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล (ถำ้มี) โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไป  
 
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่ไม่เปิดใหซ้ือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุวนัท ำ
กำร จะประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหนว่ยลงทนุของวนัดงันีเ้พ่ิมเติมดว้ย  
1. วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
2. วนัท ำกำรสดุทำ้ยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุแต่
ละครัง้ห่ำงกนัเกินกว่ำ 1 เดือน  
3. วนัที่ปรำกฏเหตกุำรณท์ี่น่ำเช่ือไดว้่ำจะมีผลกระทบต่อมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำร
ถดัไป  
 
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไป  
 
กำรประกำศมลูค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.2 ขอ้ย่อย 3. และตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
(2) ด ำเนินกำรดว้ยวธีิกำรใด ๆ เพ่ือใหผู้ล้งทนุทรำบขอ้มลูดงักล่ำวในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร หรือกำร
ประกำศทำงหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ และภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้ 
 
(3) จดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่ำวไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร และสถำนที่ทกุแห่งที่ผูส้นับสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใชซ้ือ้ขำยหน่วย
ลงทนุ  
 
ทัง้นี ้กองทนุอำจด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมขอ้ (2.1) - (2.4) ขำ้งตน้ได ้ในกรณีที่กรอบระยะเวลำที่ก ำหนดตำมขอ้ (2.1) – (2.4) นัน้
ตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจ
ที่เกี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศ หรือประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุหรือตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตำมที่เป็นเหตใุหก้องทนุ
ไม่ไดร้บัขอ้มลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุหบ้ริษทัจดักำรไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และ
รำคำหน่วยลงทนุได ้อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหนว่ยลงทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวันที่
บริษัทจดักำรไดร้บัขอ้มลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั และประกำศขอ้มลูดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน
สทุธิฯ  
 
3. กำรใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรบัมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้น
กำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดั
ทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูค่ำหน่วยลงทนุตำมทีค่  ำนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำย
และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมทีค่  ำนวณไดใ้น (3.2)  
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(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนยิมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชนน์ัน้รวมเขำ้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวม  
 
4. บริษัทจดักำรจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ 2. ขำ้งตน้ เม่ือมีเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้ 
 
(4.1) เม่ือบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว  
(4.2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดักำรตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรำกฏเหตดุงักล่ำว  

ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและ/หรอืรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุภำยใน 3 วนัท ำกำร  
 
16.3. แหล่งขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรจะประกำศทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร และจดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่ำวไว ้ณ ที่ท  ำกำรของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซตข์องบริษัทได ้บรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอ่ืนที่เหมำะสมแทน 
อำทิ หนงัสือพิมพร์ำยวนั เป็นตน้  
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง :  

16.4.1. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูตอ้ง หำกกำรไม่ถกูตอ้งดงักล่ำวมีมลูค่ำนอ้ยกว่ำ 1 สตำงค ์หรือคิดเป็นอตัรำไม่ถึงรอ้ยละ 0.50 
ของมลูค่ำหรือรำคำที่ถกูตอ้ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) จดัท ำและส่งรำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบถึงควำมไม่ถกูตอ้งภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่พบวำ่มลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง โดย
รำยงำนดงักล่ำวตอ้งมีสำระส ำคญัดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) มลูค่ำหรือรำคำหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้ง  
(ข) มลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
(ค) สำเหตทุี่ท  ำใหม้ลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
(ง) มำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิใหม้ลูค่ำหรอืรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง ในกรณีทีค่วำมไม่ถกูตอ้งมิไดมี้สำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้ 
 
(2) ในกรณีที่สำเหตทุี่ท  ำใหม้ลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีผลต่อเนื่องถึงกำรค ำนวณมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป บริษัทจัดกำรจะแกไ้ข
มลูค่ำหรือรำคำหนว่ยลงทนุใหถ้กูตอ้งตัง้แต่วนัที่พบว่ำมลูคำ่หรือรำคำไม่ถกูตอ้ง  
 
16.4.2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูตอ้ง หำกกำรไม่ถกูตอ้งดงักล่ำวมีมลูค่ำตัง้แต่ 1 สตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 
0.50 ของมลูค่ำหรือรำคำที่ถกูตอ้ง บรษิัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) ค ำนวณมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำมลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งจนถึงวนัที่มลูค่ำหรือรำคำหน่วย
ลงทนุถกูตอ้ง  
 
(2) ด ำเนินกำรดงัต่อไปนีเ้ฉพำะวนัที่มลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้มีมลูค่ำและคิดเป็นอตัรำดงักล่ำว  
 
(ก) จดัท ำรำยงำนกำรแกไ้ขมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลงัใหเ้สรจ็สิน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรพบว่ำมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูตอ้ง และส่งรำยงำนดงักล่ำวใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลงัเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีบ่รษิัทจดักำรส่งรำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ 



กองทนุเปิดกรุงศรีเน็กซเ์จเนเรชั่นอินฟรำสตรคัเจอร ์                                                              31/01/2022  Page 45 

รำยงำนตำมวรรคหนึ่งใหมี้สำระส ำคญัตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.4.1. (1) โดยอนโุลม เวน้แต่ในกรณีของรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลงัของ
กองทนุรวม จะระบกุำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเม่ือพบว่ำรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตำมขอ้ 16.4.1. (1) (ง)  
 
(ข) แกไ้ขมลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งภำยในวนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนตำม (ก)  
 
(ค) ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทนุสำมำรถรบัทรำบชื่อกองทนุรวมที่มีกำรแกไ้ขมลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุ และวนั เดือน ปีที่มีกำรแกไ้ขมลูคำ่
หรือรำคำหน่วยลงทนุ ภำยใน 3 ท ำกำรนบัแต่วนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนตำม (ก)  
 
16.4.3. นอกจำกกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16.4.2. แลว้ ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูตอ้ง หำกกำรไม่ถกูตอ้งดงักล่ำวมีมลูค่ำ
ตัง้แต่ 1 สตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหรือรำคำที่ถกูตอ้ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนีเ้ฉพำะวนัที่มลูค่ำหรือรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้มีมลูค่ำและคิดเป็นอตัรำดงักล่ำว  
 
(1) จดัท ำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไวใ้นรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหนว่ยลงทนุตำมขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ดว้ย โดยใหอ้ยู่ในส่วนของกำรด ำเนินกำร
ของบริษัทจดักำรเม่ือพบว่ำรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
 
(2) ชดเชยรำคำตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.4.4 ใหแ้ลว้เสรจ็ และด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ำยคืนหนว่ยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งทรำบถึงกำรแกไ้ขรำคำตำมขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่
วนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหนว่ยลงทนุยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
(3) จดัท ำมำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิใหร้ำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และส่งรำยงำนดงักล่ำว พรอ้มทัง้ส ำเนำรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลังตำม
ขอ้ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนดงักล่ำว เวน้
แต่ในกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมิไดมี้สำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้บริษัทจดักำรจะส่งส ำเนำเอกสำรที่ผูด้แูลผลประโยชน์
รบัรองว่ำกำรที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุไดม้ำพรอ้มส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวแทน  
 
16.4.4. ในกำรชดเชยรำคำตำมขอ้ 16.4.3. (2) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัติำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต ่ำกว่ำรำคำหนว่ยลงทุนที่ถกูตอ้ง บริษทัจดักำรจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูคำ่เท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
หำกปรำกฏวำ่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของ
บริษัทจดักำรเอง เป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวน
เท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่กองทนุรวม เวน้แต่กำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอก
ที่ไม่อำจควบคมุได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยห์รือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์
รบัรองว่ำมีสำเหตดุงักล่ำว  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรือจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคนื
หน่วยลงทนุ แต่หำกปรำกฏว่ำผูข้ำยคนืหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู ่บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของ
รำคำ เพ่ือชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งสูงกว่ำรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง บริษทัจดักำรจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรือจ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ  
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(ข) กรณีที่เป็นกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
หำกปรำกฏวำ่ผูข้ำยคืนหนว่ยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงิน
ของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวน
เท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่กองทนุรวม เวน้แต่กำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอก
ที่ไม่อำจควบคมุได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยห์รือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์
รบัรองว่ำมีสำเหตดุงักล่ำว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรตอ้งชดเชยรำคำเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุรำยใดมีมลูคำ่ไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบำท บริษัทจดักำรอำจน ำเงิน
ชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีมี่กำรจ่ำยเงินใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ แต่ถำ้บคุคลดงักลำ่วไม่มีสถำนะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ บรษิัทจดักำรจะ
ชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
กำรจ่ำยเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยรำคำใหแ้กผู่ข้ำยคืนหนว่ยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัทจดักำร
อำจจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองแทนกองทนุรวมก็ได ้ 
 
16.4.5. บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้ส ำเนำรำยงำนตำมขอ้ 16.4.1. (1) และขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว ้ณ ที่ท  ำกำรของบริษัทจดักำร เพื่อใหส้  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้ 
 
16.4.6. บริษัทจดักำรจะรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกมลูคำ่หน่วยลงทนุหรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งจำกกองทนุรวม เวน้แต่ในกรณีที่ควำมไม่
ถกูตอ้งดงักล่ำวมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้ 
 
17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจดักำร :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
 
17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์:  

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

ชื่อ :  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรกึษำ :  
 
17.5.1. ช่ือที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
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17.5.2. ช่ือที่ปรกึษำกองทนุ :  

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นำงสำว ชมภนูชุ แซ่แต ้ 

ชื่อ : นำย ประวิทย ์วิวรรณธนำนตุร ์ 

ชื่อ : นำย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์ 

ชื่อ : นำงสำว ชตุิมำ วงษ์ศรำพนัธช์ยั  

ชื่อ : นำงสำว รฐำภทัร ลิม้สกลุ  

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

หรือบคุคลอ่ืนที่ไดร้บัควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำดว้ยกำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบ  
 
17.7. กำรแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่  เดือน 

18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่  
 
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรจะระบวุนัที่สิน้สุดรอบบญัชีและวนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกทีแ่น่นอน ไวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุก่อนวนัที่เริ่มเสนอขำย
หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยมีรอบระยะเวลำบญัชีครัง้แรกเป็นระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม 
และขอสงวนสิทธิในกำรปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรโดยระบวุนัที่สิน้สดุรอบบญัชแีละวนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกที่ชดัเจนในภำยหลงัใน
โอกำสแรกที่ท  ำได ้และถือว่ำบริษัทจดักำรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

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

20.1. กำรรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจำกกำรที่กองทนุใชบ้ริกำรบคุคลอ่ืน (soft commission)  
 
บริษัทจดักำรอำจรบัผลประโยชนต์อบแทนในรูปทรพัยส์ินที่มีมลูค่ำเพ่ือกองทุนจำกบุคคลที่เป็นผูใ้หบ้ริกำรอนัเนื่องมำจำกกำรใชบ้ริกำรของบคุคล
ดงักล่ำวในกำรจดักำรกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
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ก.ล.ต. หนงัสือเวียน หรือหนงัสือซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต ที่เกี่ยวกบักำรกระท ำที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุและหลกัเกณฑใ์นกำรป้องกนั ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมลูค่ำในทำงเศรษฐกิจและตอ้งเกี่ยวกบับทบำทโดยตรงของควำมเป็นกองทุนตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ  
 
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่ำบริษัทจดักำรใชบ้ริกำรของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพ่ือใหก้องทุนไดร้บัประโยชนจ์ำกบุคคลดงักล่ำว 
(churning)  
 
ในกำรจดัสรรผลประโยชนต์ำมวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทนุ บริษัทจะกระท ำดว้ยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อำจมีไวไ้ดข้อง
กองทนุนัน้ดว้ย  
 
ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรรบัผลประโยชนต์อบแทนดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรรบัผลประโยชนด์งักล่ำวไวใ้นรำยงำนรอบปี
บญัชีหรือรอบระยะเวลำหกเดือนดว้ย  
 
20.2. ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกำไดอ้อกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบงัคบั
ใชว้นัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักล่ำวก ำหนดใหส้ถำบนักำรเงินที่ไม่ใช่สญัชำติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกำ (Foreign Financial 
Institution หรือ FFI) รำยงำนขอ้มลูเกี่ยวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภำษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดำ/นิติบคุคล 
สญัชำติอเมริกนั ผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ถำวรในสหรฐัอเมริกำ และผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ทำงภำษีในสหรฐัอเมริกำ) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้ับ FFI นัน้ นอกจำกนีย้งัปรำกฎดว้ยว่ำ
ในปัจจบุนัมีรฐับำลในหลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะทีค่ลำ้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวม
เรียก FATCA และกฎหมำยดงักล่ำววำ่ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง”)  
 
กองทนุรวมและบริษัทจดักำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกก ำหนดใหต้อ้งเขำ้ผกูพนัตนกบัหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรฐัอเมริกำโดยมีหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนขอ้มลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคลสญัชำติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก ำหนด 
หนำ้ที่ในกำรตรวจสอบขอ้มลูลกูคำ้เพือ่หำควำมสมัพนัธข์องลกูคำ้กบัประเทศสหรฐัอเมริกำ และรวมถึงหนำ้ที่ในกำรก ำหนดใหล้กูคำ้บำงประเภทตอ้ง
จดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
 
ภำยใตข้อ้ก ำหนดของ FATCA หำกกองทนุรวมใดไม่เขำ้ผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัติำมหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่ำวคือ มีสถำนะเป็น Non-Participating 
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่ส  ำคญัในสองกรณี คือ  
(1) ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะไดร้บัจำกรำยได ้ผลประโยชนห์รือเงินจำกกำรขำยทรพัยส์ินทำงกำรเงินในประเทศสหรฐัอเมริกำ 
(เงินลงทนุทำงตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุทำงออ้มในทรพัยส์ินทำงกำรเงินของประเทศสหรฐัอเมริกำ 
(Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทนุกบัสถำบนักำรเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกำ ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย 
FATCA ก ำหนดใหส้ถำบนักำรเงินของประเทศสหรฐัอเมริกำและ FFI ที่เขำ้รว่มผกูพนัตนตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนำคำรและสถำบนั
กำรเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน ผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยดงักล่ำวก่อนช ำระใหก้บั
กองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ที่เขำ้รว่มผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงบักำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยตุิควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบักองทนุ
รวมหรือบริษัทจดักำร ซึ่งอำจท ำใหก้องทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงทนุตอ่ไปได ้และ/หรือด ำเนินกำรลงทนุไดอ้ย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจท ำ
ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอี้กต่อไป  
เพ่ือมิใหบ้ริษัทจดักำรและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดักำร
และกองทนุรวม (โดยบริษัทจดักำร) จึงเขำ้ผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง และเพ่ือใหบ้ริษัท
จดักำรและกองทนุรวมสำมำรถปฏิบตัติำมภำระผกูพนัภำยใตข้อ้ก ำหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งได ้บริษัทจดักำรและ
กองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฎิบตัิงำนของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้ 
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(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่เขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกำ (หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด) ใหค้  ำ
ยินยอมบริษัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำส่งขอ้มลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีของสหรฐัอเมริกำ จ ำนวนและมลูค่ำหนว่ยลงทนุ
คงเหลือ จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้) ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษทัจดักำร ใหก้บัหน่วยงำน
ของรฐัทัง้ในและต่ำงประเทศ ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุน ำส่งขอ้มลู เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูนท์รำบควำมเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกำ เช่น 
หนงัสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมริกนัหรือกำรใหข้อ้มลูตำมหวัขอ้ที่ก ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรฐัอเมริกำ หรือ
กำรแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเม่ือขอ้มลูที่เคยใหไ้วมี้กำรเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน ำส่งหลกัฐำนเพ่ือยืนยนักำรเขำ้รว่มใน FATCA หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
ที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลกูคำ้สถำบนักำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยดงักล่ำว  
(3) ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
 
เพ่ือเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชน์
เพ่ิมขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งขำ้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำ
ตอบรบัภำยในระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนด บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยอย่ำงดงัต่อไปนีต้ำมควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักลำ่วรบัทรำบกำรด ำเนินกำรตำมทีบ่ริษัทจดักำรแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้  ำเนินกำรตำมขอ้ตกลง
ที่ไดร้ะบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชี  
(1) ไม่รบัค ำสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำว  
(2) ระงบัหรือหยดุใหบ้ริกำร และด ำเนนิกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูคำ่หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว  
(3) ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยไดเ้งินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช  ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักบักฎหมำยของประเทศไทย  
(4) ด ำเนินกำรอ่ืนใดอนัเป็นกำรป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท ำใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรที่
สอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งขำ้งตน้  
 
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบ้ริษัทจดักำรและ
กองทนุมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมำยตำ่งประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะท ำใหก้องทนุอำจตอ้งถกูหกั ณ ที่จ่ำย หรือถกู
ปิดบญัชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแลว้ขำ้งตน้ ซึ่งในทำงปฏิบตัิบรษิัทจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรฐัอเมริกำ (หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด) เท่ำนัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดเพ่ือรองรบักำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรไดส้งวนสิทธิไวข้ำ้งตน้ บรษิัทจัดกำร (รวมถึงผูท้ี่
เกี่ยวขอ้ง) จะด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำส่งขอ้มลูของผูถ้ือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงำน หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดที่
รำชกำรก ำหนด โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
20.3. บริษัทจดักำรจะมีวิธีปฏิบตัแิละ/หรือวิธีด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตำมกฏเกณฑข์องกองทนุหลกั โดยถือว่ำไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรพบว่ำมีผูถ้ือหนว่ยลงทนุรำยใด ถือครองหน่วยลงทนุตัง้แต่รอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ 
บริษัทจดักำรจะรำยงำนกำรถือครองหน่วยลงทนุดงักลำ่ว และน ำส่งขอ้มลูส่วนตวัหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งของผูถ้ือหน่วยลงทนุไปยงัผูมี้อ ำนำจหนำ้ที่
ของกองทนุหลกัโดยพลนั ซึ่งไดแ้ก่ ช่ือ ประเภทของผูล้งทนุ แหล่งที่มำของเงินลงทนุ (เช่น รำยได ้หรือเงินสะสม เป็นตน้) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง รวมถึงผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งน ำส่งเอกสำรหลกัฐำนแสดงที่อยู่ของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ออกโดยหน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืนที่
เช่ือถือไดซ้ึ่งมิใช่บริษัทจดักำร (เช่น บิลค่ำสำธำรณปูโภค บลิคำ่โทรศพัท ์บิลบตัรเครดิต ที่มีอำยไุม่เกิน 6 เดือน ซึ่งแสดงที่อยู่เดียวกนักบับตัรประชำชน
หรือหนงัสือเดินทำง เป็นตน้) และ/หรือขอ้มลูอ่ืนใดที่เกี่ยวกบัผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมที่กองทนุหลกัรอ้งขอ ใหก้บับริษัทจดักำร ทัง้นี  ้กองทนุหลกัอำจส่งต่อ
ขอ้มลูดงักล่ำวใหก้บัหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวขอ้งหรือก ำกบัดแูลกองทนุหลกั พนกังำนเจำ้หนำ้ที่ ศำล หรือ ตำมกฎหมำยของประเทศที่เกี่ยวขอ้ง โดยถือ
ว่ำไดร้บักำรยินยอมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้  
 
อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรรำยงำนหรือน ำส่งขอ้มลูส่วนตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุขำ้งต้น ใหก้บัผูมี้
อ ำนำจหนำ้ที่ของกองทนุหลกั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑห์รือวิธีกำรของกองทนุหลกัในภำยหลงั (ถำ้มี) ซึ่งจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุทรำบล่วงหนำ้ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และประกำศผำ่นทำงเวบ็ไซต์ของ
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บริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยใดปฏิเสธกำรใหข้อ้มลูหรือเอกสำรเพ่ิมเติมตำมที่กองทนุหลกัรอ้งขอภำยในเวลำที่เหมำะสมตำมแตบ่ริษัท
จดักำรพิจำรณำเห็นสมควร หรือมีพฤติกรรมเขำ้ข่ำยและ/หรือมีควำมผิดตำมกฎหมำยอนัมีผลท ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏิบตัติำมกฎเกณฑข์อง
กองทนุหลกัได ้จะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุมีเจตนำกระท ำผิดเงื่อนไขตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร ซึ่งบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะระงบัหรือหยดุ
ใหบ้ริกำรและด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูค่ำหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ โดยถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวรบัทรำบและใหค้วำมยินยอมแก่
บริษัทจดักำรไวล้่วงหนำ้ อีกทัง้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไม่สำมำรถน ำเรื่องดงักลำ่วมำใชเ้ป็นสิทธิเรียกรอ้งควำมเสียหำยจำกเหตดุงักล่ำวจำกบริษัทจดักำรได้
แต่อย่ำงใด  
 
20.4. กำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ  
 
ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตไดภ้ำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก โดย
ติดต่อกบับรษิัทประกนัชีวติ หรือตวัแทนที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด ทัง้นี ้กำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอำจมีขอ้ก ำหนด และวิธี
ปฏิบตัิทีแ่ตกต่ำงไปจำกกำรซือ้ขำยกองทนุเพียงอย่ำงเดียว ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุจึงควรศกึษำรำยละเอียดในเอกสำร
ประกอบกำรขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบกำรลงทนุก่อน  
 
อนึ่ง บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะยกเลิกกำรใหบ้ริกำรซือ้ขำยกรมธรรมช์ีวิตควบหนว่ยลงทนุได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ซึ่งบริษัท
จดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำย และ/หรือผูล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วนั โดยบริษัทจดักำรจะปิดประกำศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท ำกำร
ของบริษัทจดักำรและบรษิัทประกนัชีวติ รวมถึงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และบริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 
วนันบัแต่วนัที่เริ่มปิดประกำศดงักล่ำว  
 
ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ มีดงันี ้ 
 
20.4.1 มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ มลูค่ำหนว่ยลงทนุคงเหลือในบัญชีขัน้ต ำ่ และจ ำนวนหน่วยลงทนุ
คงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่  
 
เนื่องจำกกำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีขอ้ก ำหนดที่เกี่ยวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น กำรเวนคืนกรมธรรม ์สดัส่วนกำรเลือกลงทนุแตล่ะ
กองทนุ กำรด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนกองทนุ ตลอดจนกำรหกัค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น ค่ำกำรประกนัภยั เป็นตน้ ดงันัน้ กำรสั่งซือ้ขำย
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงมีขอ้ก ำหนดในเรื่องมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคนื จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้
ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน มลูค่ำหนว่ยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ และจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุเพียงอย่ำงเดียว ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำขอ้ก ำหนดดงักล่ำวได ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตควบหน่วยลงทนุและเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรมช์ีวิตควบหนว่ยลงทนุซึ่งจดัท ำโดยบริษัทประกนัชีวิต  
 
20.4.2 กำรซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 
 
ผูล้งทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที่บรษิัทประกนัชีวติ
ก ำหนด โดยช ำระเป็นแคชเชียรเ์ช็ค หรือเช็คส่วนบคุคล ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนำคำรที่บริษัทประกนัชีวติก ำหนด ทัง้นี ้
บริษัทประกนัชีวติอำจก ำหนดมลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลำท ำกำรในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วธีิกำรในกำรสั่งซือ้ วิธีกำรช ำระเงิน
เพ่ิมเติม ตำมที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรือเอกสำรกำรขำยที่ผูล้งทนุไดร้บัจำกบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลำในกำรสั่งซือ้จะตอ้งอยู่
ภำยใตก้รอบระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร โดยค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทจดักำรไดร้บัเอกสำรและได้รบัช ำระ
เงินครบถว้นจำกบริษทัประกนัชีวิตแลว้  
 
บริษัทจดักำร หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของกำรสั่งซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอำจปฏิเสธค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทุนที่ซือ้
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หำกค ำสั่งดงักล่ำวอำจเขำ้ข่ำยลกัษณะกำรท ำธุรกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อกำรรำ้ย หรือเขำ้ข่ำยบคุคลที่บริษัท
ประกนัชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรบัประกนั  
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บริษัทจดักำรจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ใหแ้ก่บริษัทประกนัชวีิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่
สั่งซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทประกนัชวีิตจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งใบยืนยนักำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่สั่งซือ้ดงักล่ำว  
 
20.4.3 กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัท
ประกนัชีวิต โดยผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัทประกนัชวีิตไดต้ำมจ ำนวนขัน้ต ำ่และเง่ือนไขที่
ระบใุนกรมธรรม ์ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกจ ำนวนขัน้ต ่ำที่ก ำหนดไวส้  ำหรบักำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุเพียงอย่ำงเดียว  
 
กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ  
 
บริษัทประกนัชีวติอำจส่งค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจ ำทกุเดอืนเพ่ือน ำเงินค่ำขำยคืนมำช ำระค่ำกำรประกนัภยั ค่ำใชจ้่ำยในกำร
ด ำเนินกำร และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม ์ซึ่งมลูค่ำดงักล่ำวอำจต ำ่กว่ำที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร โดยบริษทัประกนัชีวิตจะสรุปค่ำใชจ้่ำย
ดงักล่ำวและจดัส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบค่ำใชจ้่ำยล่ำสดุไดท้ำงโทรศพัท ์หรือช่องทำงอ่ืนที่
บริษัทประกนัชีวติจะเปิดเผยเพ่ิมเติมในเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทประกนัชีวติอำจก ำหนดเง่ือนไขในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ วนัและเวลำท ำกำรในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ วิธีกำรน ำส่งเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทุน 
เพ่ิมเติมตำมที่ก ำหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรือเอกสำรในกำรขำย ที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดร้บัจำกบริษัทประกนัชีวิต ภำยใตก้รอบระยะเวลำกำร
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บรษิัทจดักำรก ำหนดในหนงัสือชีช้วน และค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทจดักำรไดร้บัเอกสำรหลกัฐำนจำกบริษัท
ประกนัชีวิตครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้ผูถ้ือหนว่ยลงทนุที่ประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุ สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุโดยใชแ้บบฟอรม์ของบริษัทประกนัชีวิต 
ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำและเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ใหแ้ก่บริษัทประกนัชวีิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่
สั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษทัประกนัชีวิตจะเป็นผูจ้ดัส่งใบยืนยนักำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่สั่งขำยคืนดงักล่ำว  
 
กำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีกำรขำยคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุซึ่งเป็นบญัชีแบบไม่เปิดเผยรำยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) บริษัทจดักำรจะ
ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหก้บับริษัทประกนัชีวติภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและ
รำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทประกนัชีวติมีหนำ้ทีต่อ้งช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุที่
ไดร้บัจำกบริษทัจดักำรใหก้บัผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ 
มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ โดยมีวิธีกำรช ำระเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุซึ่งเป็นไปตำมที่บรษิัทประกนัชวีิตก ำหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต
ควบหนว่ยลงทนุ  
 
ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วย
ลงทนุดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะไม่นบัรวมวนัหยดุท ำกำรของผูป้ระกอบธรุกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำร
จดักำรกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ  
 
20.4.4 กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุผ่ำนบรษิัทประกนัชีวิต ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำ จ ำนวนเงินคงเหลือขัน้ต ่ำ และเง่ือนไขที่ระบไุวใ้น
กรมธรรม ์โดยส่งค ำสั่งตำมแบบฟอรม์ที่บริษัทประกนัชวีิตก ำหนด ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ
หน่วยลงทนุระหวำ่งกองทนุรวมภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตำมที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนดไวเ้ท่ำนัน้โดยตอ้งเป็นกำรท ำรำยกำรผ่ำนบรษิัทประกนัชีวติ  
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กำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุดงักล่ำว หมำยถึง กำรที่บริษทัประกนัชีวิตขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทุนเปิดหนึง่ (กองทนุเปิดตน้ทำง) เพ่ือซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทนุเปิดปลำยทำง) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และเอกสำรกำรขำย
กรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวติจะเป็นผูด้  ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทำง ซึ่งไดห้กัค่ำธรรมเนียมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (ถำ้
มี) เพ่ือน ำไปช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลำยทำง  
 
ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรม ์มี 3 รูปแบบสรุปไดด้งันี ้ 
 
(1) กำรสบัเปลี่ยนกองทนุ คือ กำรสบัเปลี่ยนจำกกองทนุเปิดตน้ทำงกองหนึ่งไปกองทนุเปิดปลำยทำงกองหนึ่งหรือหลำยกองทนุ  
 
(2) กำรสบัเปลี่ยนกองทนุอตัโนมตัิ คือ กำรสบัเปลี่ยนกองทนุเป็นประจ ำตำมค ำสั่งที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุระบใุหมี้กำรขำยคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทำง
กองทนุหนึ่งเพื่อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลำยทำงอีกกองทนุหนึ่งหรือหลำยกองทนุตำมเงื่อนไขที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุแสดงควำมประสงค ์ 
 
(3) กำรปรบัสดัส่วนกองทนุอตัโนมตัิ คือ กำรสบัเปลี่ยนกองทนุโดยอตัโนมตัิทกุไตรมำสตำมปีกรมธรรมใ์หมี้สดัสว่นกำรลงทนุเป็นไปตำมที่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุไดแ้สดงควำมประสงค ์ 
 
บริษัทประกนัชีวติอำจระงบักำรสบัเปลีย่นกำรถือหน่วยลงทุนเป็นกำรชั่วครำว และ/หรือถำวรในกรณีทีบ่ริษัทประกนัชีวิตเห็นว่ำไม่เป็นประโยชนห์รือมี
ผลกระทบในทำงลบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือกรณีที่จ  ำนวนที่ขำยคืนหน่วยลงทนุตน้ทำงต ่ำกว่ำจ ำนวนขัน้ต ำ่ที่บรษิัทประกนัชีวิตก ำหนดในกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ  
 
บริษัทประกนัชีวติจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งหนงัสือยืนยนักำรท ำรำยกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ได้
ด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ส ำหรบักรณีกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ และกำรปรบัสดัส่วนกำรลงทนุอตัโนมตัิ บริษัทประกนัชีวติ จะจดัส่ง
รำยงำนยืนยนักำรรบัค ำสั่งครัง้แรก หรอื สรุปส่งเป็นรำยงำนอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ผูถ้ือหนว่ยลงทนุสำมำรถโทรศพัทส์อบถำม
สถำนะกำรลงทนุไดท้ำงโทรศพัทต์ำมที่บริษัทประกนัชวีิตก ำหนด  
 
20.4.5 กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งซือ้/ขำยคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (confirmation 
note) ใหแ้ก่บริษัทประกนัชวีิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีส่ั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนั
กำรสั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีส่ั่งซือ้
หรือขำยคืนดงักลำ่ว  
 
20.4.6 สิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิแตกต่ำงจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน ำหน่วยลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั  
 
(3) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐำนะผูเ้อำประกนัในกำรยกเลิกกำรท ำกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ
ภำยใน 15 วนัหลงัจำกวนัที่ไดร้บักรมธรรมจ์ำกบริษัทประกนัชีวิต โดยบรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  ำเนินกำรขำยหนว่ยลงทนุกบับรษิัทจดักำรในส่วนของ
กำรลงทนุในหน่วยลงทนุตำมรำคำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดักำรไดร้บัค ำสั่งขำยคืนและไดท้ ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุแลว้  
 
(4) สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจะแตกต่ำงจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว เนื่องจำกบริษัท
ประกนัชีวิตจะท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนในกำรรวบรวมและน ำส่งค ำสั่งซือ้และขำยคืนหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจดักำรในนำมของบริษัทประกนัชิวิตโดยไม่
เปิดเผยชื่อที่แทจ้ริงของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น กำรไดร้บัขอ้มลูกองทนุอำจล่ำชำ้กว่ำไดร้บัจำกบริษัทจดักำรโดยตรง เป็นตน้  
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20.4.7 กำรจดัส่งรำยงำนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
 
(1) กำรจดัส่งรำยงำน 6 เดือน และรำยงำนประจ ำปีของกองทนุ  
 
บริษัทประกนัชีวติจะเป็นผูด้  ำเนินกำรจดัส่งรำยงำน 6 เดือน และรำยงำนประจ ำปีใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หลงัจำกที่ไดร้บัขอ้มลู
หรือเอกสำรดงักล่ำวจำกบรษิัทจดักำร (ถำ้มี)  
 
(2) รำยงำนแสดงสถำนะกำรเงินของผูถ้ือหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
 
บริษัทประกนัชีวติจะจดัส่งรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเป็นรำยปี ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบฐำนะทำงกำรเงินดงักลำ่วได้
ทำงโทรศพัท ์หรือช่องทำงอ่ืนที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด หรือรอ้งขอรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินเพ่ิมเติมจำกบริษัทประกนัชีวิตไดไ้ม่เกินเดือนละ 1 ครัง้
โดยไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ระกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุไดต้ำมที่ประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้ริษัทจดักำรรำยอ่ืนเขำ้จดักำรกองทนุ
รวมแทนดว้ยวิธีกำรขอรบัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนหรือ ขอมติโดยเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัมำกกว่ำ
รอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่รูห้รือควรรูว้่ำไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุได ้ทัง้นี ้
หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร บรษิัทจดักำรอำจขอใหส้  ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได ้โดยกำรคดัเลือกบริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่จะ
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรรำยเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบ
ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว หำกบรษิัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทนุรวมต่อไป  
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม และกฎหมำยว่ำ
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก ำหนดในโครงกำร
ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักลำ่ว หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ 
หรือค ำสั่งนัน้ ใหถ้ือว่ำบรษิัทจดักำรกองทนุรวมไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรแลว้ 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจลงนำม
ในขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรลงนำมในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตั้งโดยชอบ ใหถ้ือ
ว่ำผกูพนัผูถ้ือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้
ถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุและบรษิัทจดักำร
กองทนุรวม 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม 
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท ์0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
ที่อยู่ (ภำษำองักฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อ พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หนงัสือเวียน หนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือ
ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.)  
 
1.1. ไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรจดักำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยหรอืเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร  
 
1.2. มอบหมำยกำรจดักำรในส่วนที่เกี่ยวกบักำรลงทนุ กำรปฏิบตัิกำรดำ้นงำนสนบัสนนุ (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนญุำตให้
บริษัทจดักำรมอบหมำยใหบ้คุคลอ่ืนกระท ำกำรแทนได ้ 
 
1.3. แต่งตัง้บคุคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่กองทนุ เช่น ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุ ทีป่รกึษำกำรลงทนุ ที่
ปรกึษำกองทนุ ผูเ้ช่ียวชำญ ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นขอ้มลู ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นตน้ ทัง้นี ้ตำมที่บริษัทจดักำร
เห็นสมควร  
 
1.4. รบัช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุดว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนกำรช ำระหนีด้ว้ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร  
 
1.5. ช ำระค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน  
 
1.6. จดัสรรหน่วยลงทนุ ปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุกำรสั่งซือ้-ขำยคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคืนค่ำขำยหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้
ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร  
 
1.7. กระท ำนิติกรรมหรือสญัญำใดๆ ในนำมของกองทนุ ซึ่งบริษัทจดักำรมีอ ำนำจกระท ำไดภ้ำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
1.8. สิทธิที่จะละเวน้ไม่ปฏิบตัิตำมมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำร และ/หรือ ผูจ้ดักำรกองทนุมีเหตอุนัสมควรเชื่อไดว้่ำมติดงักล่ำว ไม่เป็นไป
ตำม ขดั หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
1.9. ปฏิบตัิกำรอ่ืน ๆ เพ่ือใหบ้รรลซุึ่งวตัถปุระสงคข์องกองทนุ และรกัษำไวซ้ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตข้อบเขต หนำ้ที่ และควำม
รบัผิดชอบของบริษัทจดักำร  
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2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของบรษิทัจดักำร  
 
บริษัทจดักำรมีหนำ้ทีแ่ละควำมรบัผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
2.1. กำรจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และกำรเลิกกองทนุ  
 
2.1.1. ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรพัยส์ินซึ่งเป็นเงินไดจ้ำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ  
 
2.1.2. ด ำเนินกำรขอเพ่ิมจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงกำรของกองทนุรวม ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
2.1.3. แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้กำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน/กำรเพ่ิมเงินทนุโครงกำรและกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมจ ำนวนและ
มลูค่ำหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมนัน้  
 
2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรตำมหวัขอ้ "วิธีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีจดักำร"  
 
2.1.5. ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม"  
 
2.1.6. จดัใหมี้กำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ "กำรช ำระบญัชีกองทนุรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร"  
 
2.2. กำรบริหำรกองทนุ  
 
2.2.1. จดักำรลงทนุโดยใชค้วำมสำมำรถเพ่ือพิทกัษ์ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงเต็มที่ โดยค ำนึงและรกัษำผลประโยชนส์ูงสดุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ และตัง้อยู่บนหลกัแห่งควำมซื่อสตัยส์จุริตและควำมรอบคอบระมดัระวงั  
 
2.2.2. จดักำรกองทนุใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรที่ไดร้บัอนมุตัิ ตลอดจนขอ้ผกูพนัที่ท  ำไวก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.3. แยกทรพัยส์ินของกองทนุไวต้่ำงหำกจำกทรพัยส์ินของบริษัทจดักำร และน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปฝำกไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
2.2.4. จดัใหไ้ดม้ำซึ่งผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำกกำรน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปลงทนุ  
 
2.2.5. สั่งผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้่งมอบ รบัมอบ แปลงสภำพ จ ำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนช ำระและรบัช ำระรำคำค่ำหลกัทรพัย ์ 
 
2.2.6. จดัใหมี้กำรรบัและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจดักำรของกองทนุตำมที่ก ำหนดไวใ้น
หวัขอ้ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม"  
 
2.2.7. เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบรษิัทที่กองทนุถือหลกัทรพัยอ์ยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เพื่อรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.8. ดแูล ติดตำม รกัษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องรอ้ง บงัคบัคดี หรอืกระท ำกำรอื่นใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมำย เพื่อประโยชนข์องกองทนุรวม  
 
2.2.9. พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ" (ถำ้มี)  
 
2.2.10. ขอมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน  
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2.2.11. จดัใหมี้กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวกบัควำมเป็นไปของกองทนุ
นัน้ในแตล่ะช่วงเวลำ  
 
2.3. กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยขอ้มูล  
 
2.3.1. จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด  
 
2.3.2. จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และรำยงำนทกุรอบระยะเวลำบญัชีของกองทนุรวม และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่
ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนด  
 
2.3.3. จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนั้น  
 
2.3.4. จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้  
 
2.3.5. ค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2.3.6. จดัท ำรำยงำนโดยระบชุื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนที่มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึ่งมิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุหรือไดห้ลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมำเพิ่มเติม พรอ้มทัง้วนัที่หลกัทรพัยห์รือทรัพยส์ินอ่ืนมีมลูค่ำ
เกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดพรอ้มสำเหต ุและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน
นัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด พรอ้มทัง้จดัท ำส ำเนำไวท้ี่บรษิัทจดักำรเพื่อใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้ 
 
2.3.7. จดัท ำหนงัสือชีช้วนใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชแีละจดัส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชี  
 
2.3.8. ประกำศขอ้มลู รำยงำน รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุ  
 
2.4. กำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและงำนทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
2.4.1. จดัใหมี้เอกสำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทัง้จดัใหมี้กำรแจกจ่ำยขอ้มลูที่เป็น
สำระส ำคญัเกี่ยวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมใหแ้ก่ผูล้งทนุอย่ำงเพียงพอ และจดัเตรียมขอ้มลูที่เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไวเ้พ่ือใหผู้ล้งทนุตรวจดู
หรือรอ้งขอได ้ 
 
2.4.2. ด ำเนินกำรในกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
2.4.3. ขำย รบัซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร  
 
2.4.4. จดัใหมี้และเก็บรกัษำไวซ้ึ่งทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรมอบหมำยใหผู้อ่ื้นเป็นนำยทะเบยีน จะเก็บรกัษำทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท  ำกำรของนำยทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
2.4.5. เปิดบญัชีกองทนุและจดัใหมี้เอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
2.4.6. ขอควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมขอ้ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่ถ้ือหน่วย
ลงทนุ" หรือขอมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในกรณีที่จะด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรช ำระค่ำรบัซือ้คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ิน
อ่ืนแทนเงิน  
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2.4.7. ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดร้บักำรจดัสรรแลว้ โดยเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ รับซือ้
คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ  
 
2.5. กำรแต่งตัง้บคุคลอ่ืน  
 
2.5.1. จดัใหมี้ผูด้แูลผลประโยชน ์นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ผูส้อบบญัชี ผูช้  ำระบญัชีของกองทนุ ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
2.5.2. แจง้ใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุทรำบถึงขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงกำรและขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัทจัดกำร 
(ถำ้มี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่ำฝืนขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงกำรและขอ้ผกูพัน
ระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุนัน้โดยไม่
ชกัชำ้  
 
2.5.3. แจง้หรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบักำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจัดกำร
กองทนุรวม  
 
2.6. กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ  
 
ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมขอ้ผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุรวม กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ 
กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรือแยง้กับ
หลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทนุไดด้  ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งนัน้ ใหถ้ือ
ว่ำบริษัทจดักำรกองทนุไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแลว้  
 
เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร :  

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

ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรชัดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0-2128-2316  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ไดร้บัค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน"์ ของโครงกำรจดักำร และในสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(2) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ ทัง้นีโ้ดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(3) แต่งตัง้ผูท้  ำหนำ้ที่เก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศที่กองทนุไดไ้ปลงทนุไว ้ 
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2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ดแูล รบัฝำก และเก็บรกัษำทรพัยส์นิของกองทนุ รบัเงินต่ำงๆ ที่กองทนุจะพึงไดร้บัจำกกำรจดัตัง้และด ำเนินงำนของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วย
ลงทนุ เงินปันผลและดอกเบีย้จำกหลกัทรพัย ์เงินไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคืนหลกัทรพัยแ์ละเงินอ่ืนใดของกองทนุและน ำเขำ้ไวใ้นบญัชีเงินฝำก และ
หรือบญัชีทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
(2) จดัใหมี้กำรรบัมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย ส่งมอบและโอนหลกัทรพัยต์ำ่งๆ ซึ่งเป็นทรพัยส์ินของกองทนุตลอดจนรบัช ำระหรือช ำระรำคำคำ่
หลกัทรพัยด์งักล่ำว ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำร  
 
(3) จ่ำยหรือโอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกของกองทนุเพ่ือเป็นค่ำใชจ้่ำยของกองทนุตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำรโดยบรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์
ทรำบล่วงหนำ้ตำมสมควร  
 
(4) แจง้และรำยงำนใหบ้ริษัทจดักำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเขำ้ประชมุผูถ้ือหลกัทรพัย ์กำรรบัเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ กำรจองซื้อ
หลกัทรพัย ์กำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่หลกัทรพัย ์และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลกัทรพัยข์องกองทนุ โดยทนัทีที่ผูด้แูลผลประโยชน์
ไดร้บัข่ำวเป็นลำยลกัษณอ์กัษรจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ละหรือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์ 
 
(5) แจง้และรำยงำนใหบ้ริษัทจดักำรทรำบเป็นหนงัสือถึงสถำนะของหลกัทรพัยท์ี่จะตอ้งปิดโอนหรือก ำลงัอยู่ในระหว่ำงท ำกำรปิดโอนในชื่อของกองทนุ
เพ่ือประโยชนใ์นกำรเขำ้ประชมุผูถ้ือหลกัทรพัย ์รบัเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ และอ่ืนๆ  
 
(6) จดัท ำรำยงำนและบญัชีดงัต่อไปนี ้และส่งใหแ้ก่บรษิัทจดักำร  
ก) รำยงำนเป็นลำยลกัษณอ์กัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำรเกี่ยวกบักำรรบัและจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์กำรรบัเงินปันผล ดอกเบีย้ 
และอ่ืนๆ  
ข) จดัท ำบญัชแีละรบัรองควำมถกูตอ้งของทรพัยส์ินของกองทนุที่รบัฝำกไว ้ 
ค) จดัท ำบญัชแีสดงกำรรบัจ่ำยทรพัยส์ินของกองทนุ  
ง) จดัท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเงินสด และรำยละเอียดกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ิน มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุ  
 
(7) รบัรองควำมถกูตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำรบัซือ้คืน รำคำขำยหน่วยลงทนุ และกำรค ำนวณ
หน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทุน
ที่บริษัทจดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ละส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองเม่ือเห็นว่ำถกูตอ้งแลว้  
 
(8) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรก ำหนดวิธีค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทนุ ตำมรำคำที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ิน
ตำมปกติท ำใหม้ลูค่ำทรพัยส์นิไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณใ์นขณะค ำนวณมลูค่ำ หรือกรณีที่เป็นทรพัยส์ินอ่ืนนอกจำกที่ก ำหนดไวใ้นประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(9) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ กำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมค ำสั่งซือ้ หรือ
ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน แลว้แต่กรณีตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร และด ำเนินกำรแจง้กำรเลื่อนก ำหนด
ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุและจดัท ำรำยงำนแสดงเหตผุลในเรื่องก ำหนดช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่
ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำร  
 
(10) ใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุของบริษัทจดักำรเพื่อประกอบกบัขอ้มลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผูจ้ดัหำในกำรจดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชี
และทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินและส่งใหบ้ริษัทจดักำร ภำยใน 60 วนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้หรือภำยใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้
รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักล่ำว แลว้แต่กรณี  
 
(11) ดแูลใหบ้ริษทัจดักำรปฏบิตัิกำรใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรจดักำร ภำยใตม้ำตรำ 125 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบญัญัติดงักล่ำวโดยเครง่ครดั หำกบริษัทจดักำรมิได้
ปฏิบตัิตำมใหแ้จง้บริษัทจดักำรโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิ
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หนำ้ที่ตำมมำตรำ 125 ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะท ำรำยงำนเกี่ยวกบัเร่ืองดงักล่ำวโดยละเอียด และส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 วนันบัแต่
วนัที่ผูด้แูลผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุำรณด์งักล่ำว  
 
(12) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี  ้เพ่ือ
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือ
หน่วยลงทนุในกองทนุใหเ้รียกรอ้งจำกทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
(13) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไวโ้ดยเครง่ครดั  
 
(14) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจดักำร เม่ือเลิกโครงกำรจดักำรแลว้ หนำ้ที่ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะสิน้สดุเม่ือผูช้  ำระบญัชีไดจ้ดทะเบียนเลิกกองทนุกบั
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัิหนำ้ที่ต่ำงๆ ดงันี ้ 
ก) รบัฝำกทรพัยส์ินของกองทนุจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทนุ  
ข) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้  ำระบญัชีปฏิบตัิตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผูช้  ำระบญัชี
กระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรตำมมำตรำดงักลำ่ว ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชกัชำ้  
 
(15) ใหค้วำมเห็นชอบเกี่ยวกบัค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม ซึ่งเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินกำรเพื่อผลประโยชนข์อง
โครงกำรจดักำร  
 
(16) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

ผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผดิชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมและตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
ผูด้แูลผลประโยชนร์ำยเดิมมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ทีต่่อไปได ้ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพ่ือรบัรองควำมถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ที่ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูล
ผลประโยชน ์
 
ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำร งดเวน้กระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ ในกำรดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
อำจใชส้ิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูล
ผลประโยชนเ์พ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชนข์อง
ผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์หรือเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะ
ที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหนว่ยลงทนุที่ไดท้รำบขอ้มลูดงักล่ำวมิไดแ้สดงกำรคดัคำ้น 
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติ ใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้ 
 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ภำยใตเ้ง่ือนไขสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำไดต้่อเม่ือไดร้บั
อนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหนำ้เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนัหรือนอ้ยกว่ำ 90 วนัในกรณีที่เป็นควำมยินยอมรว่มกนั โดยท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเพื่อแจง้ใหอี้กฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบ  
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(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำรหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้อนัเป็นสำระส ำคญัของสญัญำนี ้
คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได ้โดยบอกกล่ำวลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั  
 
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรหรือมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอ่ืนใดและบริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนท์ัง้สองฝ่ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญำใหส้อดคลอ้งกบัประกำศค ำสั่งระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่ำว ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวมีผลเป็นกำร
เพ่ิมภำระหนำ้ที่แก่ผูด้แูลผลประโยชนแ์ละผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรบัหนำ้ที่ดงักลำ่ว ผูด้แูลผลประโยชนมี์สิทธิบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกล่ำวใหบ้ริษทัจดักำรทรำบลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุ เรียกรอ้งใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ ำขอ้มลูต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรกองทนุหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใชใ้นทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกองทนุ หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์
ทัง้นี ้กำรบอกเลิกสญัญำจะตอ้งบอกกล่ำวล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั  
 
(6) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนข์ำดคณุสมบตัิขอ้หนึ่งขอ้ใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิผูด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวม” บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดักำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่บรษิทัจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำก
กำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดท้ ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแลว้ใหบ้ริษัทจดักำร
แจง้กำรแกไ้ขดงักลำ่วใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนันบัตัง้แต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเสรจ็สิน้หำกผูด้แูลผลประโยชนมิ์ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้ง
ภำยในเวลำก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขออนญุำตเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัครบ
ก ำหนดเวลำใหแ้กไ้ข เม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ บรษิัทจดักำรจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชนอ่ื์นแทนผูด้แูลผลประโยชน์
เดิมโดยพลนั  
 
(7) ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุและแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตใุด ใหก้ระท ำไดต้่อเม่ือบริษัท
จดักำรไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้  
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำได ้หำกเป็นกรณีที่
มีนยัส ำคญัและไม่สำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด้ 
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำได ้หำกเป็นกรณีที่
มีนยัส ำคญัและไม่สำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 
สถำนที่เก็บรกัษำทรพัยส์ินกองทนุรวม :  

ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 9 ถนนรชัดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0-2128-2316  
 
และ/หรือ บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต.อนญุำต และ/หรือ ศนูยร์ับฝำก
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็นตน้ และ/หรือ ผูร้บัฝำกหลกัทรพัยต์่ำงประเทศอ่ืน รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งที่บริษัทจดักำร และ/หรือ
ผูด้แูลผลประโยชนแ์ต่งตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรกัษำทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ  
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3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมงักร  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  

ชื่อ : นำงสำว ชมภนูชุ แซ่แต ้ 
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  

ชื่อ : นำย ประวิทย ์วิวรรณธนำนตุร ์ 
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  

ชื่อ : นำย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์ 
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  

ชื่อ : นำงสำว ชตุิมำ วงษ์ศรำพนัธช์ยั  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  

ชื่อ : นำงสำว รฐำภทัร ลิม้สกลุ  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำวในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและขอ้ตกลงในกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีระหวำ่งบริษัทจดักำรและผูส้อบบญัชี  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

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

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  
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6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ : ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เป็นปัจจบุนัไดใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม 
(ค ำถำมและค ำตอบเกี่ยวกบักองทนุรวม)  
 
หมายเหตุ:  
 
บริษัทจดักำรอำจแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีของกำร
แต่งตัง้ผูส้นบัสนนุเพ่ิมเติม ผูส้นบัสนนุดงักล่ำวอำจเป็นบคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดใ้หค้วำมเห็นชอบเพ่ือท ำหนำ้ที่
เป็นผูส้นบัสนนุของกองทนุ โดยผูส้นบัสนนุที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จะตอ้งปฏิบตัิงำนไดภ้ำยใตร้ะบบงำนเดียวกนักบัผูส้นบัสนนุทีป่ฏิบตัิหนำ้ที่อยู่ก่อนแลว้  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรขำย (ถำ้มี) ตำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
(2) บอกเลิกกำรเป็นผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมขอ้ก ำหนด และเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(1) จดัส่งหนงัสือชีช้วนของกองทนุ ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุและค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจน
เอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย  
 
(2) รบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรบัช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุจำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุและช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
(3) ส่งมอบบตัรกองทนุและรหสัประจ ำตวั (ถำ้มี) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ยื่นค ำขอใชบ้ริกำรกองทนุกบับริษัทจดักำร  
 
(4) คืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
(5) ยืนยนักำรซือ้ ขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(6) ท ำกำรอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัหนำ้ทีด่งักล่ำวขำ้งตน้ 
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  
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8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

9. ทีป่รึกษา :  
 
9.1. ที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรกึษำกำรลงทนุ) :  

9.2.ที่ปรกึษำกองทนุ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรกึษำกองทนุ) :  

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ : 

ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทนุ) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
13.2. สิทธิในกำรรบัเงินปันผล :  

ตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล"  
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13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดอ้ย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือ
พลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รบัลงทะเบยีนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้ก่
บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) กำรโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
(2) กำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย  
(3) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเห็นสมควรและอนมุตัิใหโ้อนได ้ 

วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ผูโ้อนจะตอ้งมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  ำนกังำนนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส ำนกังำนผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ที่เปิดบญัชีกองทนุไว ้ในกรณีทีผู่ร้บัโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอ
เปิดบญัชี” ก่อนแลว้ผูโ้อนจึงท ำกำรโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้  
 
(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ”  
 
(3) หลงัจำกที่ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนแลว้ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะส่ง
มอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน  
 
(4) ในกรณีที่ผูโ้อนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและตอ้งกำรโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งน ำส่งใบส ำคญัหนว่ยลงทนุคืนใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือท ำกำร
โอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หำกผูร้บัโอนตอ้งกำรไดใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุจะตอ้งยื่นเรื่องกำรขอใหอ้อกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ"  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
 
ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไดต้่อเม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้ 

13.4. ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รบั
ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ 
 
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดักำร :  

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหบ้ริษัทจดักำรท ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำรได ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำตำม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “กำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีกำรแกไ้ขโครงกำรจัดกำรกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร”  
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจำ้ของ
บญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดงักล่ำว เวน้แต่เป็นกรณีกองทนุรวมที่มีกำรแบ่งชนิด
หน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักล่ำวมีผูถ้ือหน่วยลงทนุเพียงรำยเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่  
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13.6. สิทธิในกำรไดร้บัเงินคืนเม่ือเลิกโครงกำร :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคนืเม่ือบริษัทจดักำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ระบไุวใ้น
หวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีกองทนุ และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร”  
 
13.7. สิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ :  

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์เม่ือผูถ้ือ
หน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้สิน้ของโครงกำรจดักำร
และ เม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้  
 
(2) กำรจดักำรกองทนุอยู่ภำยใตก้ำรดแูลของผูด้แูลผลประโยชน ์ซึ่งเป็นสถำบนักำรเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงและควำมรูค้วำมสำมำรถ อนัจะเป็นกำรควบคมุ
ใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมรำยละเอียดโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดักำรอย่ำงเครง่ครดั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่จ ำเป็นตอ้งติดตำมดว้ยตนเองตลอดเวลำ  
 
(3) กำรรว่มลงทนุในกองทนุนี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงมอบใหบ้ริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนเ์ป็นตวัแทนของตนในกำรจดักำร และดแูลทรพัยส์ินทัง้
ปวงของกองทนุดงันัน้ จึงไม่จ ำเป็นตอ้งมีกำรประชมุผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรใดๆ เวน้แต่บริษัทจดักำรผูด้แูลผลประโยชน ์หรือตำมมติเสียงขำ้งมำกของผู้
ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำรจดักำร  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  

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

- ระบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ :  

14.2.1. โครงกำรจดักำรจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุ
ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึ่งในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนับริษัทจดักำร
หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อ
แรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทุน  
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14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(1) หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทนุ และ/หรือ 
จ ำนวนเงินที่ไดร้บัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก บรษิัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก 
และบรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุผำ่นทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร หรือ 
อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำย
หน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
กรณีกำรซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
น ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร หรือ อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email address) 
ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดยถือว่ำหนงัสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุที่ไดร้บัทำงสื่ออิเล็กโทรนิกสด์งักล่ำว สำมำรถใชแ้ทนหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุตำมปกติได ้ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุไดร้บัค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้ไดช้ ำระเงินค่ำซือ้หน่วย
ลงทนุครบถว้นแลว้ บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ จะออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซื ้อหน่วยลงทนุ
ภำยในวนัเดียวกนั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง 
และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจง้ช่ือผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้ือหน่วยลงทุนในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัทจดักำร
ไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบรอ้ยแลว้ และใหถ้ือ
ว่ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ออกใหใ้นนำมบริษัทจดักำรแกผู่ส้ั่งซือ้เป็นกำร
ออกแทนกำรออกหน่วยลงทนุของกองทนุและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำใหบ้ริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุบนัทึก
รำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุใหเ้ป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนั
ไดต้ัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะถือว่ำถกูตอ้งเม่ือรำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบัขอ้มลูที่บนัทึกไวใ้นระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เป็น หนงัสือรบัรอง
สิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
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14.2.3. บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิในกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึ่ง
ไดร้บักำรปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(1) ในกรณีที่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะน ำส่งโดยทำงไปรษณียห์รือสือ่อิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชส้มดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึ่ง
ไดร้บักำรปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได ้ 
 
หำกปรำกฏขอ้ผดิพลำดในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งท ำกำรทกัทว้งขอ้ผดิพลำดภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำขอ้มลูดงักล่ำวถกูตอ้ง  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อบริษัทจดักำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำใหมี้กำรจ่ำยเงินปันผลของกองทนุ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรจ่ำยเงินปันผล วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือ
หน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล และอตัรำเงินปันผลของกองทนุ ดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสมดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) เปิดเผยขอ้มลูในลกัษณะทีผู่ล้งทนุทั่วไปสำมำรถทรำบได ้ 
 
(2) แจง้ผูด้แูลผลประโยชน ์และผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิด
จ่ำยเงินปันผลชนิดไม่ระบชุื่อผูถ้ือเม่ือไดร้บักำรรอ้งขอ  
 
(3) กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยเป็นเงินโอนเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผล หรือเช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้ือ
หน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลตำมชื่อและที่อยู่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลสำมำรถทรำบ
ไดโ้ดยช่องทำงที่เขำ้ถึงไดง้่ำยและทั่วถงึตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือวิธีอ่ืนใดตำมที่จะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต 
 
(4) ผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดจ่ำยเงินปันผลที่มีชื่อปรำกฏในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนจะไดร้บัเงินปันผลซึ่งถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินซึ่ง
ตอ้งน ำไปค ำนวณภำษี  
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช ำระหนี ้หรือตรำสำรที่ลงทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถ
จ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำทีส่มเหตสุมผล  
 
ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินกำรเม่ือมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้หรือเม่ือ
ปรำกฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่
สมเหตสุมผล  

การด าเนินการ 
ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนทีบ่ริษัทจัดการได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 

กรณีทีมี่พฤติการณว่์าผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ (1) หรือ
เม่ือปรากฏข้อเทจ็จริงทีบ่ริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
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0 เหน็ว่าตราสารทีล่งทุนโดยมีนัยส าคัญต่อ NAV 
ของกองทุนน้ันประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 

หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่
สมเหตุสมผล (2) 

1. กำรก ำหนดใหเ้ป็น 
ผูมี้สิทธิไดร้บัเงินไดส้ทุธิจำก
ทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบั
ช ำระหนี ้

1.1 ก ำหนดใหผู้ถ้ือหน่วยทกุรำยที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วนัที่บรษิัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำ
ตรำสำรหนีห้รือสทิธิเรียกรอ้งเป็น 0 เวน้แต่
บริษัทจดักำรด ำเนินกำรตำม 1.2 ก่อนแลว้ 

1.2 อำจก ำหนดใหผู้ถ้ือหน่วยทกุรำยทีมี่ชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วนัที่มีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือ
ลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ดก้็ได ้
หรือเม่ือปรำกฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพ
คล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่
สมเหตสุมผล 

2. กำรแจง้ต่อส ำนกังำน ขอ้มลู: ประเภท จ ำนวน ช่ือผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้ง เงินส ำรอง (ถำ้มี) และวนัที่
บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หรือวนัที่บริษัทจดักำรทรำบถึงพฤติกำรณ์
ว่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้แลว้แต่กรณี 

ระยะเวลำ: ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 

3. กำรจดัใหมี้ขอ้มลู จดัใหมี้ขอ้มลูตำม 2. ไวท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่ 
ส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำรและ
สถำนที่ตดิต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำร
ขำยหรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้นกำรซือ้ขำยหนว่ย
ของกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่
บริษัทจดักำรแจง้ส ำนกังำนเป็นระยะเวลำ
อย่ำงนอ้ย 30 วนัดว้ย 

- 

หมายเหตุ:  

(1) บริษัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งนัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

(2) บริษัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรนัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุในกรณีที่พิจำรณำแลว้มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำ
ตรำสำรที่กองทนุลงทนุโดยมีนยัส ำคญัต่อ NAV ของกองทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่
สมเหตสุมผล และกำรจ ำหน่ำยจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม ทัง้นี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน์ 

 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ไดมี้กำรก ำหนดผูมี้สิทธิไดร้บัเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีต้ำม 1. บริษัทจดักำรจะรบัช ำระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินอ่ืนที่มิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุไดเ้ม่ือด ำเนินกำรดงันี ้
 
(1) ระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนไวใ้นขอ้ผกูพนั  
 
(2) ตอ้งไดร้บัมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยก่อนกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนทีมิ่ใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ โดยด ำเนินกำรดงันี ้ 
 
(2.1) ระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยส์นิที่กองทนุจะไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน มลูค่ำของทรพัยส์ิน ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำย เช่น ค่ำใชจ้่ำยใน
กำรไดม้ำซึ่งทรพัยส์ิน ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน และค่ำใชจ้่ำยในกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ิน เป็นตน้  
 
(2.2) ระบเุหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรบัช ำระหนี ้ 
 
(2.3) จดัใหมี้หรือจดัท ำเอกสำรหลกัฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
 
(2.3.1) เอกสำรหลกัฐำนซึ่งแสดงใหเ้หน็ไดว้่ำมีกำรผดินดัช ำระหนีเ้กิดขึน้  
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(2.3.2) บทวิเครำะหแ์ละเหตผุลประกอบบทวิเครำะหท์ีบ่ริษัทจดักำรจดัท ำ ซึง่แสดงถึงพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่
สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้หรือขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ตรำสำรที่ลงทนุนัน้ขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่
สมเหตสุมผล  
 
ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินกำรเม่ือบริษัทจดักำรไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทุน 

การด าเนินการ รายละเอียด 

1. แจง้ขอ้มลูต่อส ำนกังำนภำยใน 15 วนัท ำกำรนบั
แต่วนัที่ไดร้บัทรพัยส์ินมำ 

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

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

2.1 จดัใหมี้รำยละเอียดตำม 1. ไวท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริษัท
จดักำรตลอดจนสถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนทีใ่ชใ้นกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ 

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

3. ก ำหนดรำคำทรพัยส์ินที่กองทนุไดร้บัมำจำกกำร
รบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิอ่ืน 

เพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่มำคมก ำหนด
โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 

4. ค ำนวณ NAV ของกองทนุที่มีกำรรบัช ำระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินอ่ืน 

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

4.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก 4.1 บริษัทจดักำรตอ้งน ำทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้
ดว้ยทรพัยส์ินอ่ืน มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

5. ด ำเนินกำรกบัทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้
ดว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

5.1 กรณีที่บริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 ใหบ้ริษัทจดักำรจ ำหน่ำย
ทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำไดโ้ดย
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยเป็นส ำคญั (เวน้แต่ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยที่มีสทิธิในเงิน
ไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีต้กลงรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินดงักล่ำว
แทนเงิน ทัง้นี ้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนัและตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่มำคม
ก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน) 

5.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก 5.1 ให ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรกบัทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำร
รบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิอ่ืนดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑด์งันี ้

5.2.1 กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุนัน้สำมำรถลงทนุไดบ้ริษทัจดักำรอำจมีไว้
ซึ่งทรพัยส์ินดงักล่ำวต่อไปเพ่ือเป็นทรพัยส์ินของกองทนุก็ได ้

5.2.2 กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุนัน้ไม่สำมำรถลงทนุไดบ้ริษัทจดักำร ตอ้ง
จ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักลำ่วในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำไดโ้ดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของผูถ้ือหน่วยเป็นส ำคญั  

5.3 ในระหว่ำงที่บริษัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักลำ่ว บริษทัจดักำร
อำจจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์ินดงักล่ำวก็ได ้

5.4 ในกรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน ใหบ้ริษัทจดักำรจ่ำยจำกทรพัยส์ิน
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ของกองทนุ เวน้แต่กรณีกองทนุเปิดที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิ
เรียกรอ้งเป็น 0 ใหบ้ริษัทจดักำรจ่ำยจำกเงินส ำรอง รำยไดห้รือผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำก
กำรบริหำรทรพัยส์ินนัน้ 

6. คืนเงินแก่ผูถ้ือหน่วยภำยใน 45 วนั 
นบัแต่วนัที่มีเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบั
ช ำระหนี ้

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

6.2 ใหแ้จง้รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส ำนกังำนภำยใน 15 วนัท ำกำร
นบัแต่วนัที่บริษทัจดักำรไดเ้ฉลี่ยเงินคนื 

6.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นว่ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำร
รบัช ำระหนีไ้ม่คุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยบริษัทจดักำร
อำจน ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้งักลำ่วไปรวมจ่ำยในโอกำส
แรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยจะคุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยก็ได ้

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

6.4 ส ำหรบักองทนุเปิดที่บริษัทจดักำรไดบ้นัทึกมลูคำ่ตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้ง
เป็น 0 หำกต่อมำปรำกฏว่ำบรษิัทจดักำรไดร้บัช ำระหนีต้ำมตรำสำรหนีห้รือสทิธิ
เรียกรอ้งดงักล่ำวเป็นเงิน ใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัติำม 6.1 – 6.3 โดยอนโุลม 

  

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

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

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว เวน้แต่เป็นกรณีกองทนุรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลำ่วมีผูถ้อืหน่วยลงทนุเพียงรำยเดียว จะนบั
คะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่  
 
19. หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรไป
ตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำวและมีผลผกูพนัตำมมติ 
 
มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำย ใหถ้ือว่ำมตนิัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคัญ ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (มติ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทนุรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุนอกจำกจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นขอ้
ผกูพนั หรือที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้ว้ย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั ตอ้งไดร้ับมติเสียงขำ้ง
มำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุชนดิใดชนิดหนึง่ ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแต่ละชนิด
ที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่เป็นไปตำมและไม่ขดัหรือแยง้กบั
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ใหถ้ือว่ำขอ้ผกูพนัสว่นที่
แกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญำ 
 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทั้งนี ้เรื่องที่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ใหร้วมถึง 
 
(ก) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและกำรคนืเงินทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนตำมขอ้ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน  
(ง) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรประกนัตำมขอ้ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนั และขอ้ก ำหนด
เกี่ยวกบักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน  ์
(จ) เร่ืองที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 
(ก) เป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยไดร้บัมติโดยเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แลว้แต่กรณี หรอื 
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(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงควำมเห็นว่ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุ
อย่ำงมีนยัส ำคญั 
 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 
 
ตอ้งกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถำ้
มี) บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  ำกำรและเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดู
ได ้รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุพรอ้มกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทนุรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร : มี  
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรตกลงใหมี้กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฎิบตัิไม่เป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสำมำรถน ำขอ้พิพำทเขำ้สู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำรของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเม่ือปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
22.1.1. หำกปรำกฏว่ำกองทนุเปิดใดมมีลูค่ำหน่วยลงทนุหรือมีผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนดงันี ้ 
(1) จ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด  
(2) มลูค่ำหน่วยลงทนุทีข่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ำ 50 ลำ้นบำทในวนัท ำกำรใดและบริษัท
จดักำรประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิดนัน้  
 
22.1.2. เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดักำรเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บรษิัทจดักำร กระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิด
ควำมเสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ทีข่องตน  
 
22.1.3. เม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุใหเ้ลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
22.1.4. ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตัิใหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป หำกปรำกฏวำ่  
(1) มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำรที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว  
(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบรษิัทจดักำรมิไดป้ฏบิตัิหรือดแูลใหมี้กำรปฏิบัติตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือ
ผูล้งทนุทั่วไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทนุ  
 
22.1.5. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำยแลว้ หำกเป็นกรณีที่  
(1) ผูจ้ดักำรกองทนุพิจำรณำแลว้เห็นวำ่สถำนกำรณก์ำรลงทนุในต่ำงประเทศไม่เหมำะสม เช่น ตลำดมีควำมผนัผวนอย่ำงรุนแรง เป็นตน้  
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(2) กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัวงเงินรบัอนญุำตใหน้ ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศ ท ำใหก้องทนุไม่สำมำรถน ำเงินไป
ลงทนุในต่ำงประเทศตำมวตัถปุระสงคโ์ครงกำร  
(3) กรณีที่ไม่สำมำรถลงทนุในกองทนุหลกัไดห้รือไม่สำมำรถสรรหำ และ/หรอืลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศใด ๆ ที่มีนโยบำยกำรลงทนุสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคห์รือนโยบำยกำรลงทนุใกลเ้คียงกนักบัของโครงกำรไดอ้ย่ำงเหมำะสม  
(4) กรณีที่กองทนุรวมมีจ ำนวนเงินที่ไดจ้ำกกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อกำรจดัตัง้กองทนุเพื่อส่งเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศไดอ้ย่ำง
เหมำะสม  
(5) กรณีมีเหตใุหเ้ช่ือไดว้่ำเพ่ือเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้ 
 
22.2.1 ยตุิกำรรบัค ำสั่งซือ้และค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1  
 
22.2.2 แจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 โดยวิธีกำรดงันี ้ 
(ก) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยช่องทำงใดๆ ที่มีหลกัฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้ 
(ข) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(ค) แจง้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
22.2.3 จ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่ำว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 เพ่ือรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถ
กระท ำไดเ้พ่ือช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
22.2.4 ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมไดต้ำมขอ้ 22.2.3 ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตกุำรณ์
ตำมขอ้ 22.1 และเม่ือไดด้  ำเนินกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแลว้จะถือว่ำเป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้  
 
23. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชโีดยจะแต่งตัง้ผูช้  ำระบญัชีทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบเพ่ือด ำเนินกำรรวบรวมทรัพยส์ิน 
จดัท ำบญัชี จ ำหน่ำยทรพัยส์นิของกองทนุรวม ช ำระหนีส้ิน และค่ำใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ของกองทนุรวม รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือช ำระบญัชี
กองทนุรวมใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
ส ำหรบัคำ่ใชจ้่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยคืนเงิน
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิคงเหลือตำมสดัส่วนหนว่ยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผูถ้ือหนว่ย
ลงทนุ ณ วนัเลิกโครงกำร  
 
เม่ือไดช้ ำระบญัชีเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูช้  ำระบญัชีจะโอน
ทรพัยส์ินคงคำ้งใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลงัจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแลว้ใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดใหท้ี่ท  ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช  ำระเงินคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่มำรบัเงินหรือเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุที่บรษิัท
จดักำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้หรือในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน 
บริษัทจดักำรจะอำ้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรเป็นภมิูล ำเนำ เพื่อบริษัทจดักำรจะไดน้ ำทรพัยด์งักล่ำวไปวำงทรพัย ์ณ ส ำนกังำนวำงทรพัย ์และด ำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้ 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม 



 -  กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรช่ันอินฟราสตรัคเจอร์ -              บริษทัหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด       

 
 

 

หนังสือชีช้วนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

 
ผูม้ีอ  านาจลงนาม………………………………… 

(นางสาวสดุาภรณ ์งามวิไลกร) 
 ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 
 

 
 


