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หน้า 1 

                        - กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ -              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 
 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมที�ลงทนุในต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุที�ลงทนุในหรือมีไว้ซึ�งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพียง 
กองทนุเดียว (Feeder Fund) ซึ�งเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ สําหรับผู้ลงทนุทั�วไป (retail fund) และรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

1.   เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ซึ�งเป็นกองทุนรวมเพื�อผู้ลงทุนทั�วไป 
(retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที�เหลืออาจจะลงทุนในตราสารแห่ง
หนี 5ที�มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนี 5ทั�วไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที�มีอายุของตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการ
ฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ�ากว่า 1 ปี โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของ
กองทุน หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากระยะสั 5นในสถาบันการเงินหรือตราสารที�เทียบเท่าเงินสดในต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อรอการลงทุน หรือเพื�อ
ชําระค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมทั 5งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั 5งนี 5 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งสัญญาซื 5อขายล่วงหน้าที�มีตัวแปรเป็นอตัราแลกเปลี�ยนเงิน โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื�อป้องกนัความเสี�ยงตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งตรา
สารที�มีลกัษณะของสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 

2.   ในกรณีที�กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) อนัเนื�องจากการประกาศ
หยุดรับคําสั�งซื 5อขายหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ซึ�งมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกที�กองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การตื�นตระหนกขายคืนหน่วย
ลงทนุของผู้ลงทนุ (panic sell) หรือการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศที�กองทนุลงทุน ตลอดจนความไม่มีเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน 
เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะนําเงินไปลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศอื�นที�มีนโยบายใกล้เคียง โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในการ
พิจารณาลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศนั 5น บริษัทจดัการจะพิจารณาโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั ทั 5งนี 5 บริษัทจดัการจะมีหนงัสือ
แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตั 5งแต่วนัที�กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินนั 5น 

3.  ในกรณีที�บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป 
อาทิเช่น การลงทนุนั 5นเบี�ยงเบนไปจากวตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ เมื�อพบว่าการบริหารจดัการของกองทนุต่างประเทศดงักล่าว
ไม่เป็นไปตามที�ระบหุรือสญัญาไว้กบัผู้ลงทนุ และ/หรือ เมื�อกองทนุต่างประเทศดงักล่าวกระทําความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกํากบัดแูลในประเทศนั 5นๆ เป็น
ผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื�อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
เป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจําเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการสงวนสิทธิที�จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื�นที�มี
นโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ ซึ�งอาจเป็นกองทนุต่างประเทศที�บริหารจดัการโดยผู้จดัการกองทนุกลุ่ม
อื�นๆ ที�มิใช่ Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั 5ง
เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึ�งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดงักล่าว กองทนุอาจมีไว้ซึ�งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุ 

4.   ในภาวะปกติเงินลงทนุของกองทนุส่วนใหญ่จะถกูนําไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุตามที�ได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทั 5งหมดกลบัเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที�จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการกองทนุหรือ ปฎิบตัิผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทนุ หากเกิดเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี 5 

(1)  ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม 
(2)  กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงในเรื�องของกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องกบัวงเงินที�ได้รับอนญุาตให้นําเงินไปลงทนุในต่างประเทศ 
(3)  กรณีที�ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที�มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุน

ของโครงการ 
(4)  กรณีที�กองทุนรวมมีจํานวนเงินที�ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั 5งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั 5งกองทุน เพื�อนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่าง

เหมาะสม 
(5)  กรณีมีเหตใุห้เชื�อได้ว่าเพื�อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
(6)  กรณีที�กองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) มีประเภทและชนิดของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที�กองทุน

เปิดกรุงศรีบริคสตาร์ ไม่อาจลงทุนได้ โดยประเภทและชนิดของทรัพย์สินดงักล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

 

 



หน้า 2 

                        - กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ -              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

5.   ในกรณีที�กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลกัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลกั และกองทุนหลกัมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี 5 บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(1)  มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ�งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  
(2)  ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ

ของกองทนุหลกั  

เงื�อนไข ในกรณีที�กองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี 5  

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

(2)  ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแต่วนัที�ปรากฏเหต ุ 
(3)  รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัที�ดําเนินการแล้วเสร็จ  
(4)  เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที�สนใจจะลงทุนเพื�อให้ผู้ที�สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี�ยวกับสถานะของกองทุน

รวม และบริษัทจดัการจะดําเนินการให้บคุลากรที�เกี�ยวข้องเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการดําเนินการดงักล่าวด้วย  

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

ทั 5งนี 5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที�มีการดําเนินการเปลี�ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่นําเรื�องการลงทุนหรือมีไว้ซึ�งทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการ
คดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่าว 

6.   ในกรณีที�กองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) มีการลงทุนในหลกัทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของ
บริษัทที�มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนี 5ที�ไม่ได้รับการจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated securities) 
และ/หรือหลกัทรัพย์ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) โดยมีอตัราส่วนการลงทนุรวมกนัทั 5งหมดมากกว่าร้อยละ 
15 ของ NAV ของกองทนุหลกั บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี 5 

(1)  บริษัทจดัการจะปรับลดสดัส่วนการลงทนุในกองทุนหลกัเพื�อให้การลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินดงักล่าว มีอตัราส่วนการลงทุนรวมกันทั 5งหมดไม่
เกินร้อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ ภายใน 10 วนัทําการนับแต่วนัที�ทราบถึงเหตุการณ์ดงักล่าว ยกเว้นกรณีที�เกิดจากปัจจัยที�
ควบคมุไม่ได้หรือกรณีจําเป็นและสมควรที�ทําให้ไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เสร็จสิ 5นโดยไม่ชกัช้า 

(2)  หากการดําเนินการปรับลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนหลกัข้างต้น มีผลทําให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งกองทุนหลกัโดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ บริษัทจดัการจะดําเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทน 
กองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที�สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด 
กรุงศรีบริคสตาร์ และมีคณุสมบตัิตามที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั 5งนี 5 บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เสร็จสิ 5นโดยไม่ชกัช้า และ
จะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบต่อไป 

(3)  หากเกิดกรณีใด ๆ ที�ทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�
จะดําเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที�เหลืออยู่ของกองทุน เพื�อคืนเงินตามจํานวนที�
รวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที�ถือครองต่อ
จํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายแล้วทั 5งหมดของกองทนุ 

ทั 5งนี 5 ในกรณีที�บริษัทจดัการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี�ยน/โอนย้าย/เลิกกองทนุข้างต้น กองทนุจะยกเว้นโดยไม่นําเรื�องการลงทุนในหรือมีไว้ซึ�งหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและ/หรือ
เตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่าว 

7.   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทนุรวมที�มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้
ระดับความเสี�ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ�มขึ 5น ทั 5งนี 5 ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ�งขึ 5นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื�อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุน อนึ�ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนดําเนินการเปลี�ยนแปลง
ประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

8.  ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดงันี 5รวมด้วย ทั 5งนี 5 โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 

(8.1)   ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(8.2)   ช่วงระยะเวลาที�ต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื�องจากได้รับคําสั�งขายคืน หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน หรือเพื�อรอการลงทุน ทั 5งนี 5 ต้องไม่
เกินกว่า 10 วนัทําการ 
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สรุปข้อมูลสําคัญที$ผู้ลงทุนควรทราบเกี$ยวกับกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) 
 

ชื$อ  Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) 

ประเภท กองทนุเปิด  

วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนมีวัตถุประสงค์ที�จะให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีความเติบโตในอัตราที�ดีกว่าดัชนี 
MSCI BRIC Net TR 10/40 Index ในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี  โดยจะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที�เกี�ยวข้องกับ
ตราสารทนุที�ออกโดยบริษัทต่าง ๆ ในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน 

นโยบายการลงทุน กองทนุมีการบริหารจดัการแบบเชิงรุก โดยจะลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่ง ๆ ที�เป็นตราสารทนุ และหลกัทรัพย์ที�เกี�ยวข้องกบั
ตราสารทนุ ซึ�งออกโดยบริษัทต่าง ๆ ในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน อย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินทั 5งหมด 
กองทนุอาจลงทนุโดยตรงในหุ้น China B-Shares และ China H-Shares และอาจลงทนุในหุ้น China A-Shares ใน
สดัสว่นที�ตํ�ากว่าร้อยละ 20 ของทรัพย์สินทั 5งหมด ทั 5งโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านสญัญาซื 5อขายล่วงหน้า (คํานวณโดยใช้
หลกัการของสถานะหกักลบลบกนั หรือ Net Basis) ซึ�งซื 5อขายกนัในระบบ Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect  
กองทนุอาจลงทนุทั 5งโดยตรงหรือโดยอ้อมในหลกัทรัพย์อื�นๆ (รวมถึงกลุ่มทรัพย์สิน หรือ Asset Class อื�น) หลกัทรัพย์
ในประเทศ/ภมิูภาค/หมวดอตุสาหกรรม/สกลุเงินอื�น กองทนุ ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 5อหลกัทรัพย์ (Warrant) และการ
ลงทนุในตลาดเงิน ตลอดจนการถือครองเงินสด ในสดัส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของทรัพย์สินทั 5งหมด  
กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าเพื�อวตัถปุระสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทนุ ลดความเสี�ยง และ
เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุ 

Management Company  Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 

Custodian, Fund Administrator J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 

แหล่งข้อมูล http://www.schroders.com 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) 

1. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที$เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ 

- สงูสดุไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ 
- ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

2.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management fees) 
  
2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ รักษาทรัพย์สิน (Custody fees) 
2.3   ค่าธรรมเนียมการดําเนินการ (Administration fees) 

- ไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ทั 5งนี 5 ปัจจบุนั
เรียกเก็บในอตัราร้อยละ 1.50 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
- ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
- ไม่เกินร้อยละ 0.40 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

ทั 5งนี 5 หากกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) มีการแก้ไขหรือเปลี�ยนแปลงข้อมูลข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้ง
การแก้ไขหรือการเปลี�ยนแปลงข้อมูลดงักล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ ทั 5งนี 5 บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบภายใน 15 วนันบัตั 5งแต่วนัที�บริษัทจดัการรู้หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซื 5อคืน (ถ้ามี) 
 

 ผลตอบแทนที$ผู้ลงทุน 
จะได้จากเงินลงทุน : 

โอกาสที�จะได้รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื�องมาจากมลูค่าที�เพิ�มขึ 5นของหลกัทรัพย์ที�ลงทนุ โดยจะได้รับเมื�อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ ทั 5งนี 5 กรณีลกูค้าที�เป็นบคุคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกําไรส่วนเกินดงักล่าว 
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คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม 

1. ลักษณะที$สําคัญของกองทุน 

  มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มี 

  กองทนุรวมนี 5มีจํานวนเงินทนุโครงการ (fund size) ล่าสดุเท่าใด 
- 1,700 ล้านบาท (หรือ จํานวน 170 ล้านหน่วย) 

  กองทนุรวมนี 5เหมาะสมที�จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทนุที�ผู้ลงทนุยอมรับความเสี�ยงจากการลงทนุในหนว่ยลงทนุประเภทตราสารแห่งทนุในตา่งประเทศ ซึ�งผู้ลงทนุเข้าใจต่อความผนั
ผวนของมลูค่าหนว่ยลงทนุจากการลงทนุได้ทั 5งหมด และต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที�ดีจากการนาํเงินที�ได้จากการระดมทนุไปลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ซึ�งเหมาะสมกบัเงินลงทนุในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว 
- ผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี 

  ปัจจยัใดที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อเงินลงทนุของผู้ลงทนุ 
- เนื�องจากกองทุนนี 5จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ�งมีนโยบายลงทุนในหุ้ นและหุ้ นที�มีความเกี�ยวเนื�องกับ
หลกัทรัพย์ ของบริษัทต่างๆ ในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน เงินลงทนุของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี 5 
(1) การเปลี�ยนแปลงของราคาหุ้นที�ลงทนุโดยกองทนุหลกั 
(2) การเปลี�ยนแปลงของมลูค่าหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 
(3) การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

  กองทนุรวมนี 5เป็นกองทนุรวมที�มีผู้ประกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที�มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่คุ้มครองเงินต้น 

  กองทนุรวมนี 5มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
- วนัที�สิ 5นสดุรอบบญัชีคือ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ ของทกุปี 

2. ข้อกําหนดในการซื Tอขายและโอนหน่วยลงทุน 

  กองทนุรวมนี 5มีวิธีการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร 
วิธีการขายหน่วยลงทุน 

- มลูค่าขั 5นตํ�าของการสั�งซื 5อ 2,000 บาท ซึ�งคํานวณเป็นหน่วยลงทนุได้โดยนาํจํานวนเงินที�สั�งซื 5อหน่วยลงทนุ  หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทนุซึ�งเท่ากบัมลูคา่
หน่วยลงทนุ บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เช่น สั�งซื 5อหน่วยลงทนุ 10,000 บาท ในวนัที� .................... ซึ�งมีราคาขายหน่วยลงทนุเท่ากบั 
10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะได้รับจํานวนหน่วยลงทนุเทา่กบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็นต้น 
- ท่านสามารถซื 5อหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการซื 5อขายของกองทนุภายในเวลา 15.30 น. ที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุที�
ได้รับการแต่งตั 5งจากบริษัทจดัการ หรือผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการหรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นต้น 

วิธีการรับซื Tอคืนหน่วยลงทุน 

- โดยการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุขั 5นตํ�า 2,000.00 บาท หรือ 200 หน่วย ซึ�งสามารถทําได้ทกุวนัทําการซื 5อขายของกองทนุภายในเวลา 14.30 น. ที�บริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุที�ได้รับการแต่งตั 5งจากบริษัทจดัการ หรือผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจดัการหรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นต้น 

  กรณีใดที�บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 
- บริษัทจัดการมีวตัถปุระสงค์ที�จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงค์ที�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุกับหรือ
เพื�อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที�มีถิ�นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ�งจดัให้มีขึ 5นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธหรือ
ระงบัการสั�งซื 5อ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทนุที�เป็นบคุคลดงัที�กล่าวมาข้างต้น 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปิดรับคําสั�งซื 5อหน่วยลงทุนเป็นการชั�วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที�บริษัทจดัการเห็นสมควร ทั 5งนี 5 บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําสั�งซื 5อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที�สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทั 5งประกาศไว้ในระบบ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 

  กองทนุรวมนี 5มีข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเลื�อนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รับซื 5อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว และการ
หยดุรับคําสั�งซื 5อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไว้อย่างไร 
- กองทนุรวมนี 5มีข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเลื�อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รับซื 5อคืนหน่วยลงทนุตามคาํสั�งที�รับไว้แล้ว และการ
หยดุรับคําสั�งซื 5อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ�งได้ระบอุยู่ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 10. ข้อ 11. และข้อ 12. ตามลําดบั 
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  วิธีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 
- เปิดให้สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. กรุงศรี จํากดั” ซึ�งบริษัท
จดัการได้ประกาศไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ (www.krungsriasset.com) 

  กองทนุรวมนี 5กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนไว้อย่างไร 
- กองทนุนี 5เป็นกองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุทั�วไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอน
หน่วยลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดงันั 5น บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ 
หากการโอนนั 5นเป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา  
- ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเมื�อนายทะเบียนได้บนัทึกชื�อผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว ซึ�งนายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทําการ นบัแต่วนั
ขอโอนหน่วยลงทนุและคําขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์ 

  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด 
- ท่านสามารถตดิตามข้อมลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
  กองทนุรวมนี 5มีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- กองทนุรวมนี 5จะใช้ระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื�อผู้ เปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  
- บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ�งได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั 5น โดยให้เป็นไปตามความประสงคข์องผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี 5อาจถกูจํากดัสิทธิในเรื�องใด ภายใต้เงื�อนไขอย่างไร   
- กองทนุนี 5มีข้อจํากดัในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหนา่ยได้แล้วทั 5งหมดของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที�เป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื�อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที�เกิน
ดงักล่าว 

  ในกรณีที�กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ�งหุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที�ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพิ�มเติม หรือไม่ อย่างไร 
- ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที�บริษัทจดัการได้เปิดเผยไว้ที�สาํนกังานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

  กองทนุรวมนี 5มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 
- ผู้ลงทนุสามารถร้องเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท์ 0-2657-5757 หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 1207 
- กองทนุรวมนี 5ไม่มีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าว  
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4. บุคคลที$เกี$ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม  

  ข้อมลูเกี�ยวกบับริษัทจดัการ ซึ�งอย่างน้อยต้องมีรายชื�อกรรมการและผู้บริหาร จํานวนกองทนุรวมทั 5งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท และมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

- กรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื�อดงัต่อไปนี 5 

 (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 5งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท 143 กองทนุ 

- มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 424,460 ล้านบาท 

  รายชื�อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 
 ชื$อ นามสกุล ตาํแหน่ง 

 (1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผู้จดัการ 
 (2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจ้าหน้าที�กลุ่มการลงทนุ  
 (3) นายวิพธุ  เอื 5ออานนัท์ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (4) นายฑลิต  โชคทิพย์พฒันา รองประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (5) นายจาตรัุนต์ สอนไว ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุต่างประเทศ 
 (6) นางสาวพรทิพา  หนึ�งนํ 5าใจ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี 5 
 (7) นางสาวจิตอารีย์ ฤทธิพนัธ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการซื 5อขายหลกัทรัพย์ 
 (8) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายกํากบัและดแูลการปฏิบตัิงาน 
 (9) ดร. ฐนิตพงศ์  ชื�นภิบาล ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้านการลงทนุ 
 (10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 5  
 (11) นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี 5  
 (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 
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                        - กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ -              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

  รายชื�อผู้จดัการกองทนุ (fund manager) ประวตัิการศกึษา และประสบการณ์การทํางานที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม รวมทั 5งหน้าที�ความ
รับผิดชอบของผู้จดัการกองทนุดงักลา่ว 

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 สาขาพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี (การเงิน) (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 

นางสาวสาวณีิ สขุศรีวงศ ์ - ปริญญาโท สาขาบญัชี (การเงิน) จฬุากรณ์
มหาวิทยาลยั 
- 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�ฝ่ายลกูค้าบคุคลเเละบริการ 

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ 
 
 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University of 
Manchester, U.K. 

-ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการ
บญัชี (การเงิน)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารทิสโก้ 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที�วิเคราะห์สินเชื�อ 

นายจาตรัุนต์ สอนไว - ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด 
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 5และ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 

นายชศูกัดิ~ อวยพรชยัสกลุ 
 

- ปริญญาโท  การเงิน บญัชีและการจดัการ 
(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�ยนนกัศกึษาที� 
Louvain School of Management, ประเทศ
เบลเยี�ยม)  
- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยม
อนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผู้จดัการฝ่ายบริหารความเสี�ยงด้าน
การลงทนุ 
- ผู้จดัการผลิตภณัฑ์ธุรกิจตลาดเงิน 

นางสาววรดา ตนัตสินุทร - ปริญญาโท สาขาการเงิน, University of 
Bath, UK 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรติ
นิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

- ผู้จดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน 
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                        - กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ -              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

  รายชื�อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ (registrar)  และผู้ดแูลผลประโยชน์ (trustee)  

- รายชื�อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Tอคืนหน่วยลงทุน (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 ธนาคารยโูอบี จํากดั (มหาชน) 02-620-2000 
14 บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 0-2646-9650 
15 บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 0-2658-5800 
16 บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี 5 จํากดั 0-2343-9500, 0-2801-9100 
17 บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
18 บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
19 บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัซ่า จํากดั 0-2660-5000 
20 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั 0-2660-6677 
21 บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
22 บริษัท หลกัทรัพย์คนัทรี� กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 02-205-7000 
23 บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบล็ก จํากดั 02-672-5920 
24 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 02-633-6699 
25 บริษัทหลกัทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากดั (มหาชน) 02-648-1111 
26 บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 02-684-8888 
27 ธนาคารแลนดแ์อนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 0-2359-0000 
28 บริษัท หลกัทรัพย์กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 02-696-0000 
29 ธนาคารไทยเครดติเพื�อรายย่อย จํากดั (มหาชน) 0-26975300 
30 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 02-648-3600 
31 บริษัท หลกัทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-088 9999 
32 ธนาคารออมสิน 02-299-8000 
33 บริษัทหลกัทรัพย์ บียอนด์ จํากดั (มหาชน) 02-659-3456 
34 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 02-207-2100 
35 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 5อขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั 02-861-4820 
36 บริษัทหลกัทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 02-352-5100 
37 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 02-633-6000 
38 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 02-009-8000 
39 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื 5อขายหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จํากดั 02-266-6698 
40 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื 5อขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 02-026-5100 
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 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Tอคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 
41 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 5อขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั 02-107-1664 
42 บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 02-022-1400 
43 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 02-626-7000 
44 บริษัทหลกัทรัพย์เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 0-2117-7878    
45 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 0-2274-9400 
46 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื 5อขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด์ เวลธ์ จํากดั     02-016-8600 
47 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จํากดั 02-508-1567 
48 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื 5อขายหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต์ จํากดั 02-061-9621 
49 บริษัทหลกัทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลชูั�น จํากดั 02-095-8999 
50 บริษัทหลกัทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากดั 02-430-6543 

 
 

 - รายชื�อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 
  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

 - รายชื�อผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor) 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ 0-2128-2316 
  ทั 5งนี 5 นอกจากหน้าที�ตามที�กําหนดไว้ในสญัญาแต่งตั 5งฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที�ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

5. ช่องทางที$ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี T 

  ท่านสามารถทราบข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบักองทนุรวมนี 5ได้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
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ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี�ยง 

1. ความเสี$ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี�ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที�เกี�ยวข้อง ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร  

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื 5นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื�อถือของผู้ออกตราสารเพื�อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนี Tของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี�ยงจากตราสารหนี 5/เงินฝากที�กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี 5 โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี 5/เงินฝากนั 5นๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี 5ยให้กองทนุเมื�อถึงวนัที�ครบกําหนด  

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี 5/เงินฝากที�มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี 5หรือผู้ออกตราสารหนี 5ของบริษัทเอกชนทั�วไปจะต้องได้รับการจัด
อนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ 5นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี 5ภาครัฐ ซึ�งมีความเสี�ยงจากการผิดนัด
ชําระหนี 5ทั 5งเงินต้นและดอกเบี 5ยในระดบัตํ�า กองทนุจึงมีความเสี�ยงประเภทนี 5ตํ�า 

3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที�อาจจะเพิ�มสงูขึ 5นหรือลดตํ�าลง ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงไปตามราคาหุ้นที�กองทุนหลกั
ลงทนุหรือมีไว้ และอาจขึ 5นอยู่กบัแนวโน้มของอตัราดอกเบี 5ย ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื 5นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณ
การซื 5อขายหุ้น เป็นต้น ดงันั 5น หากราคาหุ้นที�ลงทนุลดลงหรือปรับตวัสงูขึ 5น จะส่งผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงหรือเพิ�มขึ 5นได้เช่นกนั 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทนุที�เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทนุของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ได้แก่ ความเสี�ยงจากการที�กองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลกัทรัพย์ที�ลงทุนได้ในราคาที�เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ทั 5งนี 5 การที�กองทุนนําเงินลงทุนไป
ลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมในต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว ซึ�งมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุหรือหลกัทรัพย์เทียบเท่าตราสารทนุของบริษัทที�ดําเนินธุรกิจ
และมีสํานกังานในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน หรือเป็นบริษัทที�มีรายได้หลกัและ/หรือกําไรจากการดําเนินงานซึ�งเกี�ยวข้องกบั 4 ประเทศดงักล่าว ในกรณี
ที�เกิดเหตกุารณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี�ยงที�ไม่สามารถขายตราสารที�กองทนุลงทนุไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที�ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุน
อาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที�กําหนดไว้    

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

การที�กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารแห่งหนี 5ที�มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนี 5ทั�วไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยที�มีอายขุอง
ตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํ�ากว่า 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อรักษาสภาพคล่องของกองทนุและลดความเสี�ยงจากการรับชําระคืน 
จึงทําให้ช่วยลดความเสี�ยงด้านสภาพคล่องของหลกัทรัพย์ที�กองทนุลงทนุได้ 

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

เนื�องจากกองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ นําเงินลงทุนซึ�งเป็นเงินบาทไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัในสกุลเงินยโูร จึงอาจมีความเสี�ยงที�เกิดจากความผันผวน
ของอตัราแลกเปลี�ยนเงินของทั 5งสองสกลุเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ 5นจากวนัที�กองทนุเข้าลงทนุเมื�อเทียบกบัสกลุเงินต่างประเทศที�เข้าลงทนุนั 5น (เช่น 
จาก 40.00 บาทต่อ 1 เหรียญยูโร เป็น 39.50 บาท ต่อ 1 เหรียญยูโร) จะทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื�อคํานวณเป็นสกุลเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกัน
ข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 40.00 บาทต่อ 1 เหรียญยโูร เป็น 40.50 บาท ต่อ 1 เหรียญยโูร) จะทําให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื�อคํานวณเป็น
สกลุเงินบาทมากขึ 5น 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ 5นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ�ง
จะลงทุนในสญัญาซื 5อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อป้องกันความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที�อาจเกิดขึ 5นได้จากการ
ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ที�ลงทุนมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างมี
นัยสําคญั และอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี�ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที�เพิ�มขึ 5น ทั 5งนี 5 การป้องกันความ
เสี�ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี�ยงได้ทั 5งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับ
ผลตอบแทนที�มากขึ 5น 
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6. ความเสี$ยงจากการเข้าทาํสัญญาซื Tอขายล่วงหน้า (Leverage Risk):  

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการลงทุนในสญัญาซื 5อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน ทั 5งนี 5 บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้หรือไม่ใช้เครื�องมือ
ป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว กรณีที�มีการใช้เครื�องมือป้องกนัความเสี�ยง อาจป้องกนัความเสี�ยงไม่ได้ทั 5งหมด 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกการทําธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าวให้เหมาะสม เพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซื Tอขายล่วงหน้า (Counterparty Risk): 

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้า โดยที�บริษัทจัดการเข้าเป็นคู่สญัญาที�กระทํานอกศูนย์สัญญาซื 5อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี�ยงที�คู่สัญญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได้ 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการจะเลือกคู่สญัญากับสถาบนัการเงินที�ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 3 อนัดบัแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบนัการเงิน
ต่างประเทศที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาวอยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบนัการเงินหรือผู้ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
สญัญาซื 5อขายล่วงหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากความมั�นคงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที�เกี�ยวข้องกบัตลาดเงินตลาดทนุ รวมถึงข้อจํากดัทางด้าน
กฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศที�กองทนุไปลงทนุ ทั 5งนี 5 ความเสี�ยงดงักล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผนัผวนของราคาตราสารที�ลงทนุ สภาพคล่อง 
สภาวะตลาด อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวกบัประเทศนั 5นๆ เป็นต้น ซึ�งอาจทําให้กองทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามที�คาดหวงัไว้ 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื�อถือของประเทศ (country rating) ที�ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อความเสี�ยง
ดงักล่าวอย่างถี�ถ้วนรอบคอบ 

9. ความเสี$ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk): 

กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ�งรวมถึงช้อจํากดัของ
การเคลื�อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทนุอาจไม่สามารถนําเงินลงทนุกลบัประเทศได้ 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื 5นฐานต่างๆ ของประเทศที�กองทุน
ลงทนุอย่างใกล้ชิด เพื�อประเมินความเสี�ยงจากการลงทนุในประเทศนั 5นๆ ซึ�งอาจช่วยลดความเสี�ยงในส่วนนี 5ได้ 

ความเสี�ยงของกองทุนหลัก 

 ความเสี$ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี Tย (Interest Rate Risk) เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี 5ย เช่น ในกรณีอตัราดอกเบี 5ย
ในท้องตลาดปรับสูงขึ 5น จะส่งผลให้ตราสารหนี 5ที�มีดอกเบี 5ยซึ�งกองทุนลงทุนไว้ มีราคาปรับลดลง โดยเฉพาะในกรณีที�มีการลงทุนในตราสารที�มีอายุการครบ
กําหนดยาวและมีผลตอบแทนที�เป็นอตัราดอกเบี 5ยตํ�า 

 ความเสี$ยงด้านเครดิต (Credit Risk) เป็นความเสี�ยงที�เกี�ยวกับความน่าเชื�อถือทางเครดิต (Creditworthiness) ของผู้ออกตราสารที�มีความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจและมีความตั 5งใจที�ชําระเงินตามเงื�อนไขของตราสารที�กําหนดไว้ หรือตราสารของตลาดเงินที�กองทุนถือโดยตรงหรือโดยอ้อมขาดความน่าเชื�อถือ
หรือไม่สามารถปฏิบตัิได้ตามเงื�อนไขข้างต้นที�ส่งผลให้มลูค่าตราสารที�กองทนุถืออยู่ลดลงซึ�งอาจเป็นสาเหตมุาจากความผนัผวนของตลาดโดยทั�วไปได้อีกด้วย 

 ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสารโดยทั$วไป (General Market Risk) เป็นความเสี�ยงที�ประกอบด้วยความเสี�ยงหลายๆ ด้านที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ 
ความเสี�ยงของการลงทนุในตราสารของตลาดที�เกิดใหม่ (Emerging market risk), ความเสี�ยงที�เกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมที�ลงทุน (Sector  Risk), ความเสี�ยงที�
ไม่สามารถบริหารผลตอบแทนได้ตามที�กําหนด (Performance Risk), ความเสี�ยงจากมูลค่าของตราสารที�ลงทุน (Fund Capital Risk), ความเสี�ยงเฉพาะส่วน
ในการลงทุนของกองทุนตามนโยบายการลงทุน (Specific risks of investments in target funds), ความเสี�ยงด้านข้อจํากัดของความยืดหยุ่นในการลงทุน 
(Risk of flexible constraints) เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัผลกระทบของราคาตราสารและหลกัทรัพย์ที�กองทนุลงทุนอยู่ลดลง ซึ�ง
ในบางครั 5งไม่เกิดขึ 5นอย่างต่อเนื�องอย่างปกติ เช่น ปัจจัยที�เกี�ยวกบัภาวะเศรษฐกิจ อตัราดอกเบี 5ย กฎระเบียบของประเทศต่างๆ ที�เกี�ยวกบัการลงทุน มาตรฐาน
การบญัชี โดยเฉพาะในประเทศตลาดที�เกิดใหม่ และปัจจยัอื�นๆ ซึ�งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารและหลกัทรัพย์ที�กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่า
หน่วยลงทนุของกองทนุมีความผนัผวนถึงแม้ว่าจะลงทนุในตราสารหนี 5ที�มีความน่าเชื�อถือในระดบัต้น ๆ ก็ตาม 

 ความเสี$ยงเฉพาะที$เกิดจากผู้ออกตราสาร (Company Specific Risk) เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากราคาของหลกัทรัพย์และตราสารของตลาดเงินที�กองทุนถือ
ครองอยู่โดยตรงหรือโดยอ้อมอาจมีราคาลดลงสืบเนื�องจากปัจจัยที�เกี�ยวข้องกับผู้ออกโดยเฉพาะ คือ เกิดจากความน่าเชื�อถือของบริษัทลดลงถึงแม้ว่าปัจจัย
โดยรวมของตลาดยงัอยู่ในระดบัที�ดีก็ตาม 

 



หน้า 12 

                        - กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ -              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 ความเสี$ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นความเสี�ยงโดยภาพรวมที�จะมีผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนที�ประกอบด้วยความเสี�ยงด้านการชําระเงิน 
(Risk of settlement default), ความเสี�ยงที�เกี�ยวกับคู่สัญญา (Counterparty Risk), ความเสี�ยงในการฝากเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodial risk), ความเสี�ยง
เกี�ยวกับประเทศและภูมิภาคที�กองทุนลงทุนอยู่ (Country and Region Risk), ความเสี�ยงเกี�ยวกับกฎระเบียบของประเทศในการโอนเงิน (Country/transfer Risk), 
ความเสี�ยงด้านการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขที�กําหนดไว้ (Risk of changes in underlying conditions), ความเสี�ยงในการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบในการบริหาร
กองทุน นโยบายการลงทุน และนโยบายการสํารองด้านอื�นๆ ของกองทุน (Risk of changes of to the Management Regulations, Investment Policy and 
Other General Provisions of the Fund), ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนผู้บริหารกองทุน (Risk of change in key staff) เป็นความเสี�ยงที�ผู้ออกหลักทรัพย์ที�กองทุน
ลงทนุอยู่โดยทางตรงและทางอ้อมไม่สามารถปฏิบตัิได้ตามเงื�อนไขหรือการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบของแต่ละประเทศที�เกี�ยวข้องกับการโอนชําระเงินในรูปแบบที�
เกี�ยวข้องรวมทั 5งการไม่สามารถปฏิบตัิได้ครบถ้วนของข้อตกลงต่างๆ ของหน่วยงานหรือผู้ที�เกี�ยวข้องเป็นผลทําให้มลูค่าของหลกัทรัพย์ดงักล่าวมีค่าลดลงได้ 

 ความเสี$ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการซื 5อขายตราสารที�ไม่มีสภาพคล่องเนื�องจากเป็นคําสั�งที�มีขนาดเล็กหรือไม่สามารถ
ซื 5อขายได้ในราคาที�เหมาะสมรวมทั 5งความเสี�ยงที�เกิดขึ 5นจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินการด้านต่างๆ ที�เกี�ยวข้องของหน่วยลงทนุ (Risk of incurring transaction 
costs due to flows of unit at the level of the fund) ซึ�งอาจทําให้มลูค่าของกองทนุลดลง  

 ความเสี$ยงด้านอัตราแลกเปลี$ยน (Currency Risk) และความเสี$ยงด้านอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Risk) เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากกองทุนลงทุนในตราสาร
ทั 5งทางตรงและทางอ้อมในสกุลเงินตราต่างประเทศและไม่ได้มีการป้องกันความเสี�ยงเมื�อมีการลดค่าเงินลงของสกุลเงินตราต่างประเทศ และผลกระทบจาก
อตัราเงินเฟ้อที�เพิ�มขึ 5นและไม่สอดคล้องกบัอตัราแลกเปลี�ยนที�เปลี�ยนแปลงไป ซึ�งอาจส่งผลให้มูลค่าของตราสารที�กองทนุถือครองอยู่ลดลงตามแนวทางอํานาจ
การซื 5อเปรียบเทียบที�ไม่เสมอภาค 

 ความเสี$ยงด้านกฎระเบียบทางการ (Regulation Risk) เป็นความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องกบัธุรกิจการลงทุนในตลาดเงิน
และตลาดทนุของแต่ละประเทศ  

 

หมายเหตุ:  

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที�สําคัญและจัด
แปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันั 5น ในกรณีที�มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์  

(2) หากกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) มีการแก้ไขหรือเปลี�ยนแปลงข้อมูลข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้ง
การแก้ไขหรือการเปลี�ยนแปลงข้อมลูดงักล่าวให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการ 
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ 

อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราส่วน 

2. หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั ตามที�ระบใุนข้อ 3.13.2 ส่วนที� 1 ข้อ 1 โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชี ไม่ตํ�ากว่า 80% 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่าง
หนึ�งดงันี 5 
3.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
3.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั 5งนี 5 เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที�รัฐบาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื�อเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือ 

ผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit 
rating แบบ national scale) 

4. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 5 
4.1  เป็นตราสารหนี 5 ที�ผู้ออกจดัตั 5งขึ 5นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
4.2  เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี 5 

4.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
4.2.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี 5 < 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ และ

ไม่ได้มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวต้อง
เป็นบคุคลดงันี 5 
4.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม

กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
4.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
4.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.2.3.4  ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั  
4.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
4.2.3.7  ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
4.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9  บริษัทหลกัทรัพย์ 

4.3  เสนอขายในประเทศไทย  
4.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.5  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี 5 > 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้องขึ 5น

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

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

5. ทรัพย์สินดงันี 5 
5.1  ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 5  

5.1.1  เป็นตราสารหนี 5 ที�ผู้ออกจดัตั 5งขึ 5นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั 5น
ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจดัตั 5งขึ 5นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) 

5.1.2  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.1.3  เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี 5 

5.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื 5อขายหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ 

5.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 

5.1.3.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี 5 < 397 วนั นบัแต่วนัที�
ลงทนุ และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.1.3.1 หรือ 5.1.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนั
ตามตราสารดงักล่าวต้องบคุคลดงันี 5 
5.1.3.3.1  บคุคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี 5 แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ 5าหนกัของทรัพย์สินที�ลงทนุใน benchmark + 5% 
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5.1.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทํานองเดียวกบั
บคุคลตามข้อ 5.1.3.3.1 – 5.1.3.3.2 

5.1.4  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี 5 > 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ต้อง
ขึ 5นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

5.2  ธุรกรรมดงันี 5 ที�คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.2.1  OTC derivatives 

5.3  หน่วย CIS ตามที�ระบใุนข้อ 3.13.2 ส่วนที� 1 ข้อ 2 ที�จดทะเบียนซื 5อขายหรืออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื�อการจดทะเบียนซื 5อขายในกระดานซื 5อขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุ
ทั�วไปของตลาดซื 5อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วที�อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตทุี�อาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื 5อ
ขายในตลาดซื 5อขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ) 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในทรัพย์สินดงันี 5 ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา แล้วแต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

อัตราส่วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที�อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็น
คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ�งดงันี 5 แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ 5าหนกัของทรัพย์สินที�ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุทรัพย์สินดงันี 5 ไม่มีข้อกําหนดเกี�ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดําเนินงานของกองทนุ  
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 5 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั 5งขึ 5น 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที�กองทนุได้รับโอนกรรมสิทธิ~มาจากคู่สญัญาตาม derivatives) 

-  รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี เว้นแต่เป็นกองทนุ
รวมที�มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลี�ยตามรอบอายกุองทนุ 

  
-  อตัราข้างต้นไม่ใช่กบักองทนุรวมที�อายโุครงการคงเหลือ < 6 

เดือน ทั 5งนี 5 เฉพาะกองทนุรวมที�มีอายโุครงการ > 1 ปี 

2. ทรัพย์สินดงันี 5 
2.1  ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที�มีเงื�อนไขห้ามเปลี�ยนมือแต่กองทนุได้ดําเนนิการให้

มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที�กฎหมายกําหนด หรือมีเงื�อนไขให้
กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3. derivatives ดงันี 5  

การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที�มีวตัถปุระสงค์เพื�อการลดความเสี�ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี�ยงที�มีอยู่ 

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

ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารหนี 5 ของผู้ออกรายใดรายหนึ�ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี 5
ภาครัฐไทย) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี 5สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารราย
นั 5น ตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีล่าสดุ ทั 5งนี 5 ในกรณีที�ผู้ออก
ตราสารมีหนี 5สนิทางการเงินที�ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่
ปรากฏในงบการเงินลา่สดุ บริษัทจดัการอาจนํามลูค่าหนี 5สินทางการเงินดงักล่าวมารวม
กบัมลูค่าหนี 5สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนี 5สินทางการเงินนั 5น
จะต้องเป็นข้อมลูที�มีการเผยแพร่เป็นการทั�วไป และในกรณีที�ผู้ออกตราสารไม่มีหนี 5สินทาง
การเงินตามที�เปิดเผยไว้ในงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุรวมถึงกรณียงัไม่
ครบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครั 5งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อตัราสว่นไม่เกิน 1 ใน 
3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี 5ของผู้ออกรายนั 5นเป็นรายครั 5ง เว้นแต่
ในกรณีที�ผู้ออกตราสารได้มีการยื�นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีที�กองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนี 5โดยเป็นตราสารที�ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจดัการจะ
ลงทนุเพื�อกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั 5ง เว้นแต่กรณีที�ผู้ออกตราสาร
ได้มีการยื�นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบักรณีเป็นตราสารที�ออกโดยบคุคลดงันี 5 
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.) 

2. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ�ง -  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทั 5งหมดของกองทนุรวม หรือกองทนุ CIS 
ต่างประเทศ ที�ออกหน่วยนั 5น  

-  อตัราข้างต้นไม่ใช้กบัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี 5 โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั 5งขึ 5นใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง  

 

ทั �งนี � การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือ 

ที)แก้ไขเพิ)มเติม 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ซื Tอหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ณ วนัที�คํานวณ) 
 

รายการที$เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง 

1 มี.ค. 62 - 

29 ก.พ. 63 

1 มี.ค. 63 - 

28 ก.พ. 64 

1 มี.ค. 64 - 

28 ก.พ. 65 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั Tงหมดที$ประมาณการได้  ไม่เกิน 2.7392 1.3189 1.3416 1.3294 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 1.0700 1.0700 1.0700 

 ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0642 0.0251 0.0251 0.0251 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.5350 0.1605 0.1605 0.1605 

 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ   ไม่เกิน 0.5350 - - - 

 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ์  ไม่เกิน 1.0700 - - - 

 ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที�จ่ายจริง 0.0633 0.0860 0.0738 

 ค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ได้         

 ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ ไม่เกิน 1.6050 - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั Tงหมด ไม่เกิน 2.7392 1.3189 1.3416 1.3294 

ค่าใช้จ่ายในการซื Tอขายหลักทรัพย์ ตามที�จ่ายจริง - - -  

ค่าธรรมเนียมที$เรียกเก็บจากผู้ สั$ งซื Tอหรือผู้ถือหน่วยลงทุน  (1) (ร้อยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

  

รายการที$เรียกเก็บ 

อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง  

1 มี.ค. 62 - 

29 ก.พ. 63 

1 มี.ค. 63 - 

28 ก.พ. 64 

1 มี.ค. 64 - 

28 ก.พ. 65 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 5.00 1.50 1.50 1.50 

 ค่าธรรมเนียมการรับซื 5อคืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเข้า ไม่เกิน 5.00 1.50 1.50 1.50 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษ

ของ 1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษ

ของ 1,000 หน่วย 

หมายเหต ุ:   

(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั�งซื 5อหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอตัราที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ
หรือภาษีอื�นใดแล้ว 

 

 
 

 
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

ระหว่างวนัที� 1 มีนาคม 2564 ถึงวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

PTR = 6.32% 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 
 

รายละเอียดการลงทุน  ณ   28 กุมภาพันธ์ 2565    
    

  
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ  2,807,709.25 3.90 

     เงินฝากธนาคาร    
         FITCH-LONG    
             Rate BBB  2,807,709.25 3.90 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ  69,779,338.27 96.94 

     หน่วยลงทนุ    
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  69,779,338.27 96.94 

สัญญาซื Tอขายล่วงหน้า  945,827.90 1.31 

     สญัญาที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน-สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ    
         TRIS    
             Rate A+  207,515.41 0.29 
         FITCH-LONG    
             Rate AA  24,861.52 0.03 
             Rate AA-  713,450.97 0.99 

อื$นๆ  (1,548,074.76) (2.15) 

     ลกูหนี 5  392,343.82 0.55 
     เจ้าหนี 5  (1,810,768.50) (2.52) 
     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (129,650.08) (0.18) 

    

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ    71,984,800.66 100.00 
 
 

 

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื Tอขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
       

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค์ มูลค่าสัญญา % NAV  วันครบกําหนด กําไร/ขาดทุน 

      (Notional Amount)     (net gain/loss) 

สญัญาที�อ้างอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสี�ยง 19,785,534.55 0.9911 14 มี.ค. 2565 713,450.97 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 1,715,500.00 (0.0033) 2 มี.ค. 2565 (2,397.00) 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 9,009,307.20 0.0379 25 เม.ย. 2565 27,258.52 
    สญัญาฟอร์เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 9,877,636.50 0.2883 4 เม.ย. 2565 207,515.41 
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื$อถือ 

 ตราสารหนี Tระยะกลางและระยะยาว 

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 5สงูที�สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี 5 โดยผู้ออกตราสารหนี 5ไม่สามารถ

ชําระดอกเบี 5ยและคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D 

 ตราสารหนี Tระยะสั Tน 

Moody’s S&P TRIS Fitch คําอธิบาย 

P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนี 5มีสถานะทั 5งทางด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี
สภาพคล่องที�ดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผดินดัชําระหนี 5ที�ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอื�น 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนี 5มีสถานะทั 5งด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนี 5ระยะสั 5นในระดบัที�น่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนี 5มีความสามารถในการชําระหนี 5ระยะสั 5นในระดบัที�ยอมรับได้ 

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนี 5ระยะสั 5นที�ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนี 5ได้ตรงตามกําหนดเวลาที�ระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัที�อยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี 5 โดยผู้ออกตราสารหนี 5ไม่สามารถชาระดอกเบี 5ยและ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครื�องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั 5น เพื�อจําแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดียวกนั   

(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ต่อจากอนัดบัเครดิตเพื�อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสาํหรับประเทศไทย  
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 

ผลการดาํเนินงาน 
สิ Tนสุด ณ วันที$ 28 กุมภาพันธ์ 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 

(22 พฤศจิกายน 2550) 

KF-BRIC -8.75% -12.67% -17.17% -19.54% 2.04% 4.38% 1.79% -3.07% 

ดชันีชี 5วดั (Benchmark)* -9.25% -12.47% -19.04% -24.10% -2.15% 0.42% 0.55% -0.74% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 26.01% 22.21% 19.12% 18.22% 20.28% 18.46% 17.46% 24.21% 

ความผนัผวนของดชันีชี 5วดั 26.32% 23.75% 20.08% 20.66% 20.57% 18.78% 20.38% 24.28% 
 

หมายเหตุ:    *  ดชันีชี 5วดั (Benchmark) คือ ดชันี MSCI BRIC Net TR 10/40 Index ในสกลุยโูร ปรับด้วยอตัราแลกเปลี�ยนเพื�อเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที�
คํานวณผลตอบแทน 

**  ผลตอบแทนที�มีอายเุกินหนึ�งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี 5 ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 
กองทุนนี Tเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -26.99% 

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

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ  28 กุมภาพันธ์ 2565 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ�ง - 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงได้ที� www.krungsriasset.com 
 

 

คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณาร่างหนังสือชี 5ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนี 5มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมลูในหนงัสือชี 5ชวน
ของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที�เสนอขายนั 5น 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที�
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อกองทุนรวม ซึ�งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทั 5งนี 5  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอื�นเพิ�มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

กองทนุรวมนี 5ลงทนุกระจกุตวัในประเทศจีน และบราซิล ผู้ลงทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี�ยงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 
 
 

ข้อมูล ณ วันที$ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
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ภาคผนวก 

ผลการดาํเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China)* 

 

 
 

 
 

 
 

*ข้อมลู ณ 28 กมุภาพนัธ์ 2565 จาก Fund Factsheet ของกองทนุหลกั 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทนุ 
และ 

ส่วนรายละเอียดข้อผูกพัน 
 
 
 
 

กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร ์   
Krungsri BRIC Stars Fund   

(KF-BRIC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565  
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

โครงกำร หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตำร ์ 
 
กองทนุหรือกองทนุรวม หมำยถึง กองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตำร ์ 
 
กองทนุรวมที่ลงทนุในต่ำงประเทศ หมำยถึง กองทนุรวมที่มีนโยบำยเพ่ือน ำเงินที่ไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุในประเทศไปลงทนุในต่ำงประเทศ  
 
หนงัสือชีช้วน หมำยถึง หนงัสือชีช้วนที่มีรำยละเอียดตำมที่ก ำหนดโดยประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ย
หนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  
 
บริษัทจดักำร หมำยถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั  
 
ผูด้แูลผลประโยชน ์หมำยถึง ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
 
ผูจ้ดัจ ำหน่ำย หมำยถึง นิติบคุคลที่ไดร้บัใบอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยซ์ึ่งบริษัทอำจแต่งตัง้ให้เป็นผูท้  ำหนำ้ที่
ขำยหน่วยลงทนุในโอกำสต่อไป  
 
ผูส้นบัสนนุ/ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นบคุคลที่บรษิัทจดักำรมอบหมำย
ใหท้ ำหนำ้ทีข่ำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณีของกองทนุรวม  
 
นำยทะเบียน หมำยถึง นำยทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  
 
หน่วยลงทนุ หมำยถึง หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตำร ์ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ หมำยถึง ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตำร ์ 
 
ระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก หมำยถึง ระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุกองทนุครัง้แรก  
 
วนัท ำกำร หมำยถึง วนัท ำกำรของบริษทัจดักำรตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไวใ้นรำยละเอียดโครงกำร ซึ่งเป็นวนัที่ตำมปฏิทินที่เป็นวนัท ำกำร
ตำมปกติของบริษัทจดักำร และวนัท ำกำรของประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ และวนัท ำกำรของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุในต่ำงประเทศ (ถำ้มี) หรือ
ตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนดเพ่ิมเติม  
 
มลูค่ำหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดเม่ือสิน้วนัที่ค  ำนวณนัน้ โดยค ำนวณ
ตำมหลกัสำกลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต ำแหน่ง และตดัต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำขำย หมำยถึง มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และปัดทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ มลูค่ำหน่วย
ลงทนุที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำรบัซือ้คืน หมำยถึง มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
รำคำขำยหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำขำยบวกดว้ยค่ำธรรมเนียมในกำรขำยหนว่ยลงทนุ (ถำ้มี)  
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รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำหนว่ยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหกัดว้ยค่ำธรรมเนียมในกำรรบัซือ้คืนหน่วย ลงทนุ (ถำ้มี)  
 
รำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(1) รำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุกรณีเป็นกองทนุตน้ทำง หมำยถึง มลูค่ำหนว่ยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำรบัซือ้คนืของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุตน้ทำง หกัดว้ย ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
 
(2) รำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุกรณีเป็นกองทนุปลำยทำง หมำยถึง มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำขำยของวนัท ำกำรก่อนวนัที่กองทนุ
ปลำยทำงจะไดร้บัเงินจำกกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจำกกองทนุตน้ทำง บวกดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
 
ตลำดหลกัทรพัย ์หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
ศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์หมำยถึง ศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยซ์ึ่งจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บรษิัทที่มีหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บักำรจดทะเบียนหรือไดร้บัอนญุำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มหีลกัทรพัยซ์ือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยก์รุงเทพ  
 
ค ำเสนอซือ้ หมำยถึง ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจกำรเป็นกำรทั่วไปที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ตอ้งปฏิบตัิตำมประกำศว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรใน
กำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบง ำกิจกำร  
 
แกไ้ขรำคำยอ้นหลงั หมำยถึง แกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งโดยแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่รำคำหน่วยลงทนุไม่
ถกูตอ้งจนถึงปัจจบุนั  
 
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หรือผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุที่มีรำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง หรือกำรจ่ำยเงินซึ่งมี
มลูค่ำเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งแทนกำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทย่อย หมำยถึง บริษัทจ ำกดัที่ตลำดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัทจ ำกดั
นัน้  
 
กิจกำร หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์บริษัทที่มีหลกัทรพัยซ์ือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรือบริษัทมหำชน จ ำกดั  
 
สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยว่ำดว้ยดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมของสถำบนักำรเงิน  
 
สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัอนญุำตใหจ้ดัตัง้และจดทะเบียนกบัส ำนกังำน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือท ำกำรส่งเสริมและ
พฒันำธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทที่เกี่ยวกบักำรจดักำรลงทนุ  
 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
มติพิเศษ หมำยถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
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มติเสียงขำ้งมำก หมำยถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนหน่วยลงทนุทั้งหมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
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)  
 
“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  
(ค) มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรอื่นผำ่นกำรเขำ้ท ำสญัญำกำรลงทนุในหุน้หรือกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรไดม้ำซึ่งหุน้ของกิจกำร
นัน้ในภำยหลงั โดยมีส่วนในกำรก ำกบัดแูลแผนธุรกิจกำรด ำเนินงำนหรือกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน หรือกำรด ำเนนิกำรอ่ืนใดในลกัษณะทีส่ะทอ้นถึง
กำรมีบทบำทต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรดงักล่ำว  
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“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)  
 
“ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ” หมำยถึง ศนูยก์ลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จดัใหมี้ขึน้เพ่ือกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์นต่ำงประเทศ โดยมีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้ 
1. มีกำรรวบรวมค ำเสนอซือ้เสนอขำยหลกัทรพัยจ์ำกผูเ้สนอซือ้หลำยรำยและผูเ้สนอขำยหลำยรำย  
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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 บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเกี่ยวกับกำรจดัท 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 ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผูค้  ำ้
ประกนั แลว้แต่กรณี  
 
“ศนูยซ์ือ้ขำยderivatives” 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 ์หรือตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
2. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนต่ำงประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย ต่ำงประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัในกำรลงทนุในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุ
โครงสรำ้งพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่ำจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปอ่ืนใด  
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“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. ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
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 โดยคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งซึ่งมีภำระผกูพนัที่จะตอ้งช ำระเงินใหแ้ก่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง เม่ือ
เกิดเหตกุำรณท์ี่มีผลต่อกำรช ำระหนี ้(credit event) ของทรพัยส์ินที่ไดร้บักำรประกนัควำมเสี่ยง จะไดร้บัผลตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมส ำหรบักำรมี
ภำระผกูพนัดงักล่ำว  
 
“credit event” หมำยถึง เหตกุำรณท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมที่ระบใุนขอ้ตกลงของตรำสำรหรือสญัญำ  
 
“credit rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่จดัท ำโดย CRA ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรหรือสญัญำ  
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“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 อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้อกตรำสำรหรือคู่สญัญำ  
 
“market price” หมำยถึง มลูค่ำตำมรำคำตลำด  
 
“MF” หมำยถึง กองทนุรวม (Mutual Fund)  
 
“MMF” หมำยถึง กองทนุรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)  
 
“national scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัที่ใชเ้ปรียบเทียบภำยในประเทศ  
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“NAV” หมำยถึง มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ (Net Asset Value)  
 
“net exposure” หมำยถึง มลูค่ำกำรลงทนุสทุธิในทรพัยส์ินไม่ว่ำเป็นกำรลงทนุโดยตรงหรือโดยออ้มผ่ำนกำรลงทนุในตรำสำรหรือสญัญำที่ให้
ผลตอบแทนโดยอำ้งอิงอยู่กบัทรพัยส์ิน ซึ่งเป็นผลใหก้องทนุมีควำมเสี่ยงในทรพัยส์ินนัน้  
 
“Non-retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมที่มีผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผูล้งทนุประเภทสถำบนั ซึ่งอยู่ภำยใตบ้งัคบัของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย 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  ำนวณตำมประเภททรพัยส์นิ  
 
“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  
 
“share warrants” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้  
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“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. ที่ไดร้บัใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรใหส้ินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์(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) :  กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตำร ์ 
 
1.2. ช่ือโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  Krungsri BRIC Stars Fund  
 
1.3. ช่ือย่อ :  KF-BRIC  
 
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) :  

 
1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทนุเพื่อผูล้งทนุทั่วไป  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  
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2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร : 1,700,000,000.00 บำท 
 
2.2. เงื่อนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร) :  

หำกบริษัทจดักำรน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศแลว้เกินกว่ำรอ้ยละ 75 ของวงเงินที่ไดร้บักำรจดัสรรใหส้ำมำรถน ำเงินไปลงทนุในตำ่งประเทศ บรษิัท
จดักำรขอสงวนสิทธิขอวงเงินเพ่ิมเติมจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำนอื่นที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
ตลอดจนสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรเพ่ิมเงินทนุจดทะเบียนโครงกำรได ้โดยไม่ตอ้งขอมติควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
อนึ่ง กำรเพิ่มหรือลดวงเงินรบัอนญุำตใหส้ำมำรถไปลงทนุในตำ่งประเทศตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้ จะส่งผลกระทบถึงจ ำนวนเงินทนุโครงกำร ซึ่ง
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรโดยไม่ขอมติควำมเห็นชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
 
2.3. มลูค่ำที่ตรำไวต้่อหน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหน่วยลงทนุ : 170,000,000 หน่วย  
 
2.5. รำคำของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท  
 
2.6. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก : 2,000.00 บำท  
 
2.7. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 2,000.00 บำท  
 
2.8. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน : 2,000.00 บำท  
 
2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : 200 หน่วย  
 
2.10. มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 0.00 บำท  
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 200 หน่วย  
 
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงกำร :  
เพ่ือเป็นทำงเลือกแก่ผูล้งทนุที่ตอ้งกำรโอกำสในกำรไดร้บัผลตอบแทนทีด่ี และตอ้งกำรแสวงหำโอกำสในกำรลงทนุทีม่ำกกว่ำกำร ลงทนุภำยในประเทศ 
โดยจะน ำเงินลงทนุที่ไดจ้ำกกำรจ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุไปลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศ  
 
3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ตรำสำรทนุ  
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  
- กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 
     ชื่อกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) 
     กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขำยในประเทศ : ลกัเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG) 
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3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในต่ำงประเทศ : กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ  
วงเงินกำรลงทนุในต่ำงประเทศบำงสว่น ไม่เกิน  ลำ้นเหรียญ  
 
3.5. นโยบำยกำรกูย้ืม (ถำ้มี) :   

3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงคข์องกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ : กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)  
 
3.7. กำรลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  อ่ืน ๆ  
- กองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตำร ์มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทนุหลกั (Passive Management) ส่วนกองทนุหลกั Schroder International 
Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรสงูกว่ำดชันีชีว้ดั (Active Management)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อำ้งอิง (Benchmark) :   

1.MSCI BRIC Net TR 10/40 Index สดัสว่น (%):100.00 
หมำยเหต:ุกองทนุจะใชด้ชันีชีว้ดัตำมกองทนุหลกัในสกลุเงินยโูร ปรบัดว้ยอตัรำแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่ำค่ำสกลุเงินบำท ณ วนัที่ค  ำนวณผลตอบแทน 

หมำยเหต:ุ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ริษัทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทนุที่
ก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเกี่ยวกบัตวัชีว้ดั 
และเหตผุลในกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลำ่วผ่ำนกำรลงประกำศในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่ ้ลงทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำร
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 ้ 
 
3.10. ลกัษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  
 
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทนุ 
 
1. เนน้ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ซึ่งเป็นกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุ
ทั่วไป (retail fund) เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ส่วนที่เหลืออำจจะลงทนุในตรำ
สำรแห่งหนีท้ี่มีลกัษณะคลำ้ยเงินฝำก หรือตรำสำรแห่งหนีท้ั่วไป หรือเงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย ทีมี่อำยขุองตรำสำรหรือสญัญำ หรือ
ระยะเวลำกำรฝำกเงิน แลว้แต่กรณี ต ่ำกว่ำ 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือส ำรองเงินไวส้  ำหรบัด ำเนินงำนของกองทนุ รอกำรลงทนุในต่ำงประเทศ หรือรกัษำ
สภำพคล่องของกองทนุ หรืออำจจะลงทนุในเงินฝำกระยะสัน้ในสถำบนักำรเงินหรือตรำสำรที่เทียบเทำ่เงินสดในตำ่งประเทศ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือรอ
กำรลงทนุ หรือเพ่ือช ำระค่ำใชจ้่ำยของกองทนุ รวมทัง้ลงทนุในหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ที่มีตวัแปรเป็นอตัรำแลกเปลี่ยน
เงิน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด แต่จะไม่ลงทนุใน
หรือมีไวซ้ึ่งตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) 
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2.  ในกรณีที่กองทนุไม่สำมำรถเขำ้ลงทนุในกองทนุ Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) อนัเนื่องจำกกำร
ประกำศหยดุรบัค ำสั่งซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ซึ่งมีสำเหตมุำ
จำกปัจจยัภำยนอกที่กองทนุ Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ไม่สำมำรถควบคมุได ้เช่น กำรตื่น
ตระหนกขำยคืนหน่วยลงทนุของผูล้งทนุ (panic sell) หรือกำรเกิดวิกฤติทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศที่กองทนุลงทนุ ตลอดจนควำมไม่มี
เสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน เป็นตน้ บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะน ำเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศอ่ืนที่มีนโยบำยใกลเ้คียง โดยถือว่ำ
ไดร้บัมติจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ในกำรพิจำรณำลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศนัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำโดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วย
ลงทนุเป็นหลกั ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะมีหนงัสือแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัที่กองทนุ
ลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินนัน้ 
 
3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรเห็นว่ำกำรลงทนุในกองทนุ Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ไม่เหมำะสมอีก
ต่อไป อำทิเช่น กำรลงทนุนัน้เบี่ยงเบนไปจำกวตัถปุระสงคห์รือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ และ/หรือ เม่ือพบว่ำกำรบริหำรจดักำรของกองทนุ
ต่ำงประเทศดงักลำ่วไม่เป็นไปตำมที่ระบหุรือสญัญำไวก้บัผูล้งทนุ และ/หรือ เม่ือกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวกระท ำควำมผิดรำ้ยแรงโดยหน่วยงำนก ำกบั
ดแูลในประเทศนัน้ๆ เป็นผูใ้หค้วำมเหน็ และ/หรือ เม่ือเกิดเหตกุำรณห์รือคำดกำรณไ์ดว้ำ่ จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ จนอำจส่งผลใหก้ำร
ลงทนุในกองทนุต่ำงประเทศเป็นภำระต่อผูล้งทนุโดยเกินจ ำเป็น เป็นตน้ บริษทัจดักำรสงวนสทิธิที่จะน ำเงินลงทนุของกองทนุไปลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทนุต่ำงประเทศอื่นที่มีนโยบำยกำรลงทนุสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ ซึ่งอำจเป็นกองทนุต่ำงประเทศที่บริหำร
จดักำรโดยผูจ้ดักำรกองทนุกลุ่มอ่ืนๆ ทีมิ่ใช่ Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. และในกำรโอนยำ้ยกองทนุดงักล่ำว บริษัท
จดักำรอำจพิจำรณำด ำเนินกำรในครัง้เดียว หรือทยอยโอนยำ้ยเงินทนุ ซึ่งอำจส่งผลใหใ้นช่วงเวลำดงักล่ำว กองทนุอำจมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุ
ต่ำงประเทศมำกกว่ำ 1 กองทนุ 
 
4.  ในภำวะปกติเงินลงทนุของกองทนุส่วนใหญ่จะถกูน ำไปลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศตำมวตัถปุระสงคห์ลกัของกองทนุตำมที่ไดก้ล่ำวไวข้ำ้งตน้ 
อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำเงินลงทนุบำงสว่นหรือทัง้หมดกลบัเขำ้มำลงทนุในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่ำไดร้บั
ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำยแลว้ และไม่ถือว่ำเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรกองทนุหรือ ปฎิบตัิผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำรกองทนุ หำกเกิด
เหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้
(1) ผูจ้ดักำรกองทนุพิจำรณำแลว้เห็นวำ่สถำนกำรณก์ำรลงทนุในต่ำงประเทศไม่เหมำะสม 
(2) กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัวงเงินที่ไดร้บัอนญุำตใหน้ ำเงินไปลงทนุในตำ่งประเทศ 
(3) กรณีที่ไม่สำมำรถสรรหำ และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศใดๆ ที่มีนโยบำยกำรลงทนุสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรือนโยบำยกำรลงทุน
ของโครงกำร 
(4) กรณีที่กองทนุรวมมีจ ำนวนเงินที่ไดจ้ำกกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อกำรจดัตัง้กองทนุ เพ่ือน ำเงินไปลงทนุในตำ่งประเทศไดอ้ย่ำง
เหมำะสม 
(5) กรณีมีเหตใุหเ้ช่ือไดว้่ำเพ่ือเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม 
(6) กรณีที่กองทนุ Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) มีประเภทและชนิดของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่
กองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตำร ์ไม่อำจลงทนุได ้โดยประเภทและชนิดของทรพัยส์ินดงักล่ำวจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
5.  ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุในกองทนุหลกัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ
ลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ส  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
สทุธิของกองทนุหลกั  
เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
(1) แจง้เหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม ใหส้  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหนว่ยลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ปรำกฏเหต ุ 
(2) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 60 วนันบัแตว่นัที่ปรำกฏเหต ุ 
(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ด  ำเนินกำรแลว้เสรจ็  
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(4) เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทนุเพ่ือใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละเขำ้ใจเกี่ยวกบัสถำนะของกองทนุ
รวม และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหบ้คุลำกรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวดว้ย  
 
อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ (2) บริษัทจดักำรสำมำรถขอผ่อนผนัต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนยำ้ย/เลิกกองทนุ กองทนุจะยกเวน้ไม่น ำเรื่องกำรลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งทรพัยส์ินใน
ต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ มำบงัคบัใชใ้นช่วงด ำเนินกำร
คดัเลือกและ/หรือเตรียมกำรลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่ำว 
 
6.  ในกรณีที่กองทนุ Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) มีกำรลงทนุในหลกัทรพัย ์ตรำสำร และ/หรือ
สญัญำของบริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนอยูใ่นตลำดหลกัทรพัย ์(Unlisted company) และ/หรือตรำสำรแห่งหนีท้ี่ไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ 
(Unrated securities) และ/หรือหลกัทรพัยท์ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได ้(Non – investment grade) โดยมีอตัรำส่วนกำรลงทนุ
รวมกนัทัง้หมดมำกกว่ำรอ้ยละ 15 ของ NAV ของกองทนุหลกั บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้
(1) บริษัทจดักำรจะปรบัลดสดัสว่นกำรลงทนุในกองทนุหลกัเพ่ือใหก้ำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินดงักล่ำว มีอตัรำส่วนกำรลงทนุรวมกนัทัง้หมดไม่
เกินรอ้ยละ 15 ของ NAV ของกองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตำร ์ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ทรำบถึงเหตกุำรณด์งักล่ำว ยกเวน้กรณีที่เกิดจำกปัจจยัที่
ควบคมุไม่ไดห้รือกรณีจ ำเป็นและสมควรที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำขำ้งตน้ บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่ชกัชำ้ 
(2) หำกกำรด ำเนินกำรปรบัลดสดัส่วนกำรลงทนุในกองทนุหลกัขำ้งตน้ มีผลท ำใหก้ำรลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งกองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีนอ้ยกวำ่
รอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตำร ์บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทน
กองทนุเดิม โดยกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวจะตอ้งมีนโยบำยกำรลงทนุทีส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีบ
ริคสตำร ์และมีคณุสมบตัิตำมทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่ชกัชำ้ และจะแจง้ให้
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทรำบต่อไป 
(3) หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่
จะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่รวบรวม
ไดห้ลงัหกัค่ำใชจ้่ำยและส ำรองค่ำใชจ้ำ่ยที่เกี่ยวขอ้งของกองทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมสดัสว่นจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกองทนุ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรอยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนยำ้ย/เลิกกองทนุขำ้งตน้ กองทนุจะยกเวน้โดยไม่น ำเรื่องกำรลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหน่วย
ลงทนุของกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ รวมถึงกำรน ำ
เงินไปลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ มำบงัคบัใชใ้นช่วงด ำเนินกำรคดัเลือกและ/
หรือเตรียมกำรลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่ำว 
 
7.  บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนำคตใหเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) 
หรือกองทนุรวมที่มีกำรลงทนุโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลบัมำเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดย
ไม่ท ำใหร้ะดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมดลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทนุซึ่งขึน้อยู่กบัสถำนกำรณต์ลำด โดย
เป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหนว่ยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วนั ก่อนด ำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุรวมดงักลำ่ว โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน 
(ถำ้มี) 
 
8. ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรอำจไม่นบัช่วงระยะเวลำดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะ
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั 
(8.1)  ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
(8.2)  ช่วงระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุเนื่องจำกไดร้บัค ำสั่งขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือเพ่ือรอกำรลงทนุ ทัง้นี ้ตอ้ง
ไม่เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร  
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3.12. รำยละเอียดกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  

ชื่อ : Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) 
ประเภท : กองทนุเปิด  
กองทนุมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสรำ้งควำมเติบโตใหก้บัเงินทนุ โดยลงทนุในหุน้และหุน้ที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกบัหลกัทรพัย ์ของบริษัทต่ำงๆ ในประเทศบรำซิล 
รสัเซีย อินเดีย และจีน เป็นหลกั  
 
วัตถุประสงคข์องการลงทุน :  
กองทนุมีวตัถปุระสงคท์ี่จะใหผ้ลตอบแทนจำกเงินลงทนุหลงัหกัค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ มีควำมเติบโตในอตัรำที่ดีกว่ำดชันี MSCI BRIC Net TR 10/40 Index 
ในช่วงระยะเวลำ 3-5 ปี โดยจะลงทนุในตรำสำรทนุและหลกัทรพัยท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัตรำสำรทนุที่ออกโดยบริษัทตำ่ง ๆ ในประเทศบรำซลิ รสัเซีย อินเดีย 
และจีน 
 
นโยบายการลงทุน :  
กองทนุมีกำรบริหำรจดักำรแบบเชิงรุก โดยจะลงทนุในหลกัทรพัยต์ำ่ง ๆ ที่เป็นตรำสำรทนุ และหลกัทรพัยท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัตรำสำรทนุ ซึ่งออกโดยบริษัทต่ำง 
ๆ ในประเทศบรำซิล รสัเซีย อินเดีย และจีน อย่ำงนอ้ย 2 ใน 3 ของทรพัยส์ินทัง้หมด  
กองทนุอำจลงทนุโดยตรงในหุน้ China B-Shares และ China H-Shares และอำจลงทนุในหุน้ China A-Shares ในสดัสว่นที่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 20 ของ
ทรพัยส์ินทัง้หมด ทัง้โดยตรงหรือโดยออ้มผ่ำนสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (ค ำนวณโดยใชห้ลกักำรของสถำนะหกักลบลบกนั หรือ Net Basis) ซึ่งซือ้ขำยกนั
ในระบบ Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect  
กองทนุอำจลงทนุทัง้โดยตรงหรือโดยออ้มในหลกัทรพัยอ่ื์นๆ (รวมถึงกลุ่มทรพัยส์ิน หรือ Asset Class อ่ืน) หลกัทรพัยใ์นประเทศ/ภมิูภำค/หมวด
อตุสำหกรรม/สกลุเงินอ่ืน กองทนุ ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หลกัทรพัย ์(Warrant) และกำรลงทนุในตลำดเงิน ตลอดจนกำรถือครองเงินสด ในสดัสว่น
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของทรพัยส์ินทัง้หมด  
กองทนุอำจลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรสรำ้งผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ ลดควำมเสี่ยง และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำร
กำรลงทนุ  
 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร : ไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวม ทัง้นี ้ปัจจบุนัเรียกเก็บในอตัรำรอ้ยละ 1.50 ต่อปีของมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
ทัง้นี ้หำกกองทนุ Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) มีกำรแกไ้ขหรือเปลี่ยนแปลงขอ้มลูขำ้งตน้ บรษิัท
จดักำรจะแจง้กำรแกไ้ขหรือกำรเปลี่ยนแปลงขอ้มลูดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ โดยไม่ถือเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำร ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบภำยใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรรูห้รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำว โดยจะปิดประกำศ ณ 
ส ำนกังำนของบริษทัจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้ม)ี 
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือแสวงหำประโยชนเ์ฉพำะจำกหลกัทรพัย ์ทรพัยส์ินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัต่อไปนี ้เวน้แต่ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบหรือมีประกำศแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินหรือกำรหำดอกผล
โดยวิธีอ่ืน  
 
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) 
 
1. ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรพัยส์ินในสว่นอ่ืนของขอ้ 3.13.1 ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น ดงันี ้
1.1 ไม่มีขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขที่ท  ำใหผู้ล้งทนุมีภำระผกูพนัมำกกวำ่มลูค่ำเงินลงทนุในตรำสำร 
1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุไดด้  ำเนินกำรใหมี้กำรรบัโอนสิทธิ
เรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุสำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได)้ 
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1.3 มีขอ้มลูเกี่ยวกบัตรำสำรที่ถกูตอ้งครบถว้นและมีกำรปรบัปรุงเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจดักำรสำมำรถเขำ้ถึงไดเ้พ่ือน ำมำประกอบกำร
พิจำรณำตดัสินใจลงทนุไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และมีขอ้มลูรำคำทีส่ะทอ้นมลูค่ำยตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักล่ำวตอ้งอำ้งอิงจำกแหล่งขอ้มลูที่เช่ือถือไดซ้ึ่งจดัท ำ
ตำมหลกัวิชำกำรอนัเป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกล 
 
2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุของตรำสำรเพ่ิมเติมจำกที่ก ำหนดในขอ้ 1. 
ในกรณีที่เป็นกำรลงทนุในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ออกตรำสำรดงักล่ำวเพื่อช ำระหนีก้ำรคำ้ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดงักล่ำวตอ้งมี
กำรรบัอำวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี ้ 
(1) ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรอื บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
(2) ธนำคำรออมสิน  
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร 
(5) ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 
(6) ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย 
(7) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
(8) สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม (1) – (7) 
 
ทัง้นี ้กำรอำวลัหรือกำรรบัรองดงักล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวลัหรือกำรรบัรองผูส้ั่งจ่ำยหรือผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ ำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถำ้มี) ตำมที่ระบไุวใ้นตั๋วแลก
เงิน หรือ ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดว้ย 
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก  
 
ตอ้งเป็นเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกของผูร้บัฝำกดงันี ้ 
1. ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
2. ธนำคำรออมสิน  
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั  
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
9. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก  
10. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศ ที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม 1. – 9.  
 
ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้ 
 
1. ประเภทสินคำ้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเขำ้เป็นคู่สญัญำไดต้อ้งมี underlying เป็นอตัรำแลกเปลี่ยน
เงิน  
ในกรณีที่ derivatives อำ้งอิงกบัรำคำของ underlying ขำ้งตน้ รำคำที่อำ้งอิงดงักล่ำวตอ้งเป็นรำคำปัจจบุนั (spot price) หรือรำคำสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหนำ้ (futures price) เท่ำนัน้ ทัง้นี ้รำคำของ underlying อ่ืนที่ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่ำว ตอ้งเป็นที่ยอมรบั
อย่ำงกวำ้งขวำงและเปิดเผยไวอ้ย่ำงแพรห่ลำยดว้ย  
2. เง่ือนไขกำรลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรลงทนุใน derivatives ไดต้่อเม่ือ  
2.1 ไดร้ะบเุกี่ยวกบักำรลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไวอ้ย่ำงชดัเจนในโครงกำร  
2.2 เป็นกำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึ่งซือ้ขำยนอกศนูยซ์ือ้ขำย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
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2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็น ธนำคำรพำณิชย ์ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้
ขำย derivatives หรือผูค้ำ้ derivatives  
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่ำงประเทศ ตอ้งมีคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นนิติบคุคลที่ไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภำยใต้
กำรก ำกบัดแูลโดยหนว่ยงำนก ำกบัดแูลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมำชิกของ WFE  
2.3 ในกรณีที่จะตอ้งมีกำรช ำระหนีด้ว้ยกำรส่งมอบสินคำ้เม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินคำ้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได ้ทัง้นี ้ไม่ว่ำ
กองทนุจะเป็นผูมี้สิทธิรบัมอบหรือมีหนำ้ที่ส่งมอบสินคำ้นัน้ก็ตำม  
3. หลกัเกณฑก์ำรจดัใหมี้ทรพัยส์ินที่เพียงพอต่อกำรช ำระหนีต้ำมภำระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหมี้ทรพัยส์ินของกองทนุที่มีคณุภำพและมีสภำพคล่องในจ ำนวนที่เพียงพอต่อภำระที่กองทนุอำจตอ้งช ำระหนีต้ำมขอ้ตกลงเม่ือ 
derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลำที่ไดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
4. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรบักำรลงทนุที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลดควำมเสี่ยง  
ในกรณีที่บริษัทจดักำร ลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรพัยส์ินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทนุใน derivatives ดงักล่ำวตอ้งเป็นไป
ตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
5. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรบักำรลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
5.1 ใหคู้่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุิธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุทำ้ยของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ใน
กรณีที่วนัดงักล่ำวเป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษัทจดักำร ใหค้  ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุธิรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณท์ี่ส่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมีนยัส ำคญั ใหคู้่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุิธรรมของ 
derivatives ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบทนัที  
5.3 คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งยินยอมใหมี้กำรลำ้งฐำนะ derivatives เม่ือบริษัทจดักำรรอ้งขอได ้ 
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในต่ำงประเทศ :  

บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือแสวงหำประโยชนเ์ฉพำะจำกหลกัทรพัย ์ทรพัยส์ินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัต่อไปนี ้เวน้แต่กรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหมี้ควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินหรือกำรหำดอกผลโดยวิธิอ่ืน  
ทัง้นี ้กำรลงทนุในตรำสำรหรือสญัญำในต่ำงประเทศ ตรำสำรหรือสญัญำดงักล่ำวตอ้งเสนอขำยหรือเป็นกำรท ำสญัญำในประเทศที่มีหน่วยงำนก ำกบั
ดแูลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือที่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศที่เป็นสมำชิกของ 
WFE หรือเป็นตรำสำรของบริษัทที่จดัตัง้และเสนอขำยใน GMS  
 
ส่วนที่ 1 : ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย CIS  
 
กรณีเป็นหน่วยที่กำรออกอยู่ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยต่ำงประเทศ ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุดงันี ้ 
 
1. กรณีเป็นหน่วย CIS 
1.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศที่มีลกัษณะดงันี ้ 
1.2.1 กำรออกและกำรเสนอขำยอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนตำ่งประเทศที่ก ำกบัดแูลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็น
สมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศที่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE  
1.2.2 CIS operator ของกองทนุดงักล่ำวอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO  
1.2.3 ในกรณีที่กองทนุรวมไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ กองทนุ CIS ต่ำงประเทศดงักล่ำวตอ้งอยู่ภำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูล 
กำรออก กำรเสนอขำย และกำรจดักำรส ำหรบักองทนุเพ่ือผูล้งทนุรำยย่อยของประเทศนัน้  
1.3 ประเทศที่ก ำกบัดแูลกำรเสนอขำยหน่วยดงักล่ำวมีมำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองผูล้งทนุอย่ำงเพียงพอ ทัง้นี ้ตำมรำยชื่อประเทศที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
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1.4 ในกรณีเป็นกำรลงทนุของกองทนุรวมในหน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ กองทนุดงักล่ำวตอ้งมีกำรจ ำกดักำรกูย้ืมไวเ้ฉพำะกรณีมีเหตจุ ำเป็นใน
กำรบริหำรสภำพคล่องเป็นกำรชั่วครำวเท่ำนัน้ และมีนโยบำยกำรลงทนุดงันี ้(ไม่ใชก้บักำรลงทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศซึ่งเป็นกองทนุรวม
ทองค ำที่ลงทนุในทองค ำแท่ง)  
1.4.1 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุรวมนัน้ ทัง้นี ้
หลกัเกณฑด์งักล่ำวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์ินที่เป็น SIP  
1.4.2 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์product limit ส ำหรบัทรพัยส์ินที่เป็น SIP ของ
กองทนุรวมนัน้  
1.4.3 มีกำรลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุรวมนัน้  
ในกรณีกองทนุ CIS ต่ำงประเทศที่กองทนุรวมลงทนุ ตอ้งเป็นกองทนุที่มุ่งเนน้ลงทนุในทรพัยส์ินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุรวมสำมำรถ
ลงทนุได ้และเม่ือน ำทรพัยส์ินที่ไม่สำมำรถลงทนุไดม้ำค ำนวณตำมสดัสว่น (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ
รวมดงักล่ำว 
1.5 ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร ์ไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ กองทนุ CIS ต่ำงประเทศดงักล่ำวตอ้งไม่ใช่กองทนุที่มีลกัษณะ
ท ำนองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีที่มีควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยก่อนกำรลงทนุ บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มลู เหตผุลควำมจ ำเป็น และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุใน
ลกัษณะดงักล่ำวไวใ้นหนงัสือชีช้วนดว้ย 
 
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจำกที่ก ำหนดในส่วนที่ 2 ขอ้ 1. 
2.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
2.2 จดทะเบียนในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE 
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพยสิ์นประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  
 
ตอ้งเป็นเงินฝำกในสถำบนักำรเงินต่ำงประเทศหรือตรำสำรต่ำงประเทศที่เทียบเท่ำเงินฝำกตำ่งประเทศของผูร้บัฝำกดงัต่อไปนี ้ 
1. ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
2. ธนำคำรออมสิน  
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั  
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
9. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก  
10. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศ ที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม 1. – 9.  
 
3.14. อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวม :  
 
อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวมในประเทศและต่ำงประเทศ :  
บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรพัยส์ินของกองทุนรวม ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุหรือส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัรำส่วนกำรลงทนุ บริษทัจดักำรลงทนุใหเ้ป็นไปตำมประกำศที่แกไ้ขดว้ย  
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 
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2. หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั ตำมที่ระบใุนขอ้ 3.13.2 ส่วน
ที่ 1 ขอ้ 1 

โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไม่ต ่ำกว่ำ 80% 

3. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผูร้บัฝำกหรือผูอ้อก
ตรำสำรมีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
3.2 เป็นธนำคำรออมสิน ทัง้นี ้เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที่
รฐับำลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นกำรลงทนุในต่ำงประเทศหรือผูมี้ภำระ
ผกูพนัมีภมิูล ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช ้credit rating แบบ 

national scale) 

4. ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
4.1 เป็นตรำสำรหนี ้ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรือ
สำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศที่ไดร้บัอนญุำตให้
ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย 
4.2 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
4.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทั่วไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing 
4.2.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 วนั 
นบัแต่วนัทีล่งทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตำม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูมี้
ภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
4.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
4.2.3.2 ธนำคำรออมสิน  
4.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
4.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
4.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั  
4.2.3.6 ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
แห่งประเทศไทย  
4.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
4.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9 บริษัทหลกัทรพัย ์
4.3 เสนอขำยในประเทศไทย  
4.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.5 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั 
นบัแต่วนัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 

ไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ  
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของตรำสำรทีล่งทนุใน benchmark + 5% 

5. ทรพัยส์ินดงันี ้
5.1 ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
5.1.1 เป็นตรำสำรหนี ้ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 
และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในต่ำงประเทศ หรือผูอ้อกจดัตัง้ขึน้
ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. 
ต่ำงประเทศที่ไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศ
ไทย) 
5.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.1.3 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
5.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลำดซือ้
ขำยหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศ 

รวมกนัไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน benchmark + 5% 
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5.1.3.2 ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทั่วไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing 
5.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 
วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตำม 5.1.3.1 หรือ 
5.1.3.2 ผูมี้ภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งบคุคลดงันี ้
5.1.3.3.1 บคุคลตำมขอ้ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.1.3.3.2 สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมำชิก 
5.1.3.3.3 สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนอง
เดียวกบับคุคลตำมขอ้ 5.1.3.3.1 – 5.1.3.3.2 
5.1.4 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั 
นบัแต่วนัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 
5.2 ธุรกรรมดงันี ้ที่คู่สญัญำมี credit rating อยู่ในระดบั 
investment grade 
5.2.1 OTC derivatives 
5.3 หน่วย CIS ตำมที่ระบใุนขอ้ 3.13.2 ส่วนที่ 1 ขอ้ 2 ที่จด
ทะเบียนซือ้ขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพ่ือกำรจดทะเบียน
ซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ
ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดงักล่ำวที่อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรแกไ้ขเหตทุี่อำจท ำใหมี้กำร
เพิกถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

หมำยเหต ุ: ส ำหรบักำรลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรือคู่สญัญำ แลว้แต่กรณี  
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 
  
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)  

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. กำรลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำร

เดียวกนัหรือกำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกบั
บริษัทดงักลำ่ว 

ไม่เกินอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี ้แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมำยเหต ุ: ส ำหรบักำรลงทนุทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั group limit  
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 
  
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit)  

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกตั๋วแลกเงินหรือตั๋ว

สญัญำใชเ้งิน ที่นิติบคุคลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำ
ในต่ำงประเทศของนิติบคุคลดงักลำ่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย 
หรือคู่สญัญำ ดงันี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนำคำรพำณิชย ์

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็นกองทนุรวมที่มีอำยุ
โครงกำร < 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตำมรอบอำยกุองทนุ 
  
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใช่กบักองทนุรวมที่อำยโุครงกำรคงเหลือ < 6 เดือน ทัง้นี ้
เฉพำะกองทนุรวมที่มีอำยโุครงกำร > 1 ปี 
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1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่กองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์มำจำก
คู่สญัญำตำม derivatives) 

2. ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยน
มือแต่กองทนุไดด้  ำเนินกำรใหมี้กำรรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตรำ
สำรไดต้ำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุ
สำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได ้
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำร
ฝำกเกิน 12 เดือน 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

หมำยเหต ุ: ส ำหรบักำรลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุ ไม่มีขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั product limit 
  
 

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน 
3. derivatives ดงันี ้

  กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลด
ควำมเสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่ำควำมเสี่ยงที่มีอยู่ 

 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. ตรำสำรหนี ้ของผูอ้อกรำยใดรำยหนึ่ง (ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้

ภำครฐัไทย) 
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงิน (financial liability) ของ
ผูอ้อกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบญัชีล่ำสดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรมีหนีส้ินทำงกำรเงินที่
ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบญัชถีดัไป และยงัไม่ปรำกฏในงบ
กำรเงินล่ำสดุ บริษัทจดักำรอำจน ำมลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินดงักล่ำวมำ
รวมกบัมลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลู
หนีส้ินทำงกำรเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีกำรเผยแพรเ่ป็นกำรทั่วไป และ
ในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรไม่มีหนีส้ินทำงกำรเงินตำมที่เปิดเผยไวใ้นงบ
กำรเงินส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีล่ำสดุรวมถึงกรณียงัไม่ครบ
ก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร ใหใ้ชอ้ตัรำสว่น
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้นีข้องผู้
ออกรำยนัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แต่ในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรไดมี้กำรยื่นแบบ
แสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงกำร 
(bond issuance program) ใหพ้ิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
1.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตรำสำรตำมขอ้นีโ้ดยเป็นตรำสำรที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัต ำ่กว่ำ investment grade หรือไม่มี 
credit rating บริษัทจดักำรจะลงทนุเพ่ือกองทนุภำยใตก้ำรจดักำรของ
บริษัทจดักำรรำยเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและ
เสนอขำยตรำสำรดงักลำ่วเป็นรำยครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตรำสำรไดมี้
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็น
โครงกำร (bond issuance program) ใหพ้ิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อตัรำส่วนตำม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรที่ออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำม
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กฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน 
2. ธนำคำรออมสิน 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร 
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรพัย ์
10. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก 
11. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคลตำม 1. 
– 9.) 

2. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวม หรือ
กองทนุ CIS ต่ำงประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้  
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน  
(1) มีขนำดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง  

 
ทัง้นี ้กำรค ำนวณสดัสว่นตำมนโยบำยกำรลงทนุและอตัรำส่วนกำรลงทนุ ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยกำรลงทนุของ
กองทนุ และ/หรือ ที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 
  
ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเม่ือทรัพยสิ์นทีล่งทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  
 
1.  ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด แต่ต่อมำทรพัยส์ินที่ลงทนุมีคณุสมบตัิที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุหข้ำดคณุสมบตัิใน
กำรเป็นทรพัยส์ินที่กองทนุสำมำรถลงทนุไดอี้กต่อไป บริษัทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1.1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุและวนัที่ทรพัยส์ินขำดคณุสมบตัิ และจดัส่งรำยงำนต่อผูด้แูล
ผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดกรณีดงักล่ำว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ีบ่ริษัทจดักำร  
 
(1.2) จ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั แต่ตอ้งไม่เกินกว่ำ 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์ินนัน้
ขำดคณุสมบตัิ เวน้แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 5 ในส่วนนี ้ 
 
(1.3) เม่ือบริษัทจดักำรสำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิ หรือทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่
ก ำหนดแลว้ บรษิัทจดักำรตอ้งจดัท ำรำยงำนขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุในทรพัยส์ินดงักล่ำว รวมถึงวนัที่ไดจ้  ำหน่ำยทรัพยส์ินนัน้
ออกไปหรือวนัที่ทรพัยส์ินมีกำรเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัแิลว้แต่กรณี และจะจดัส่งรำยงำนต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดกรณี
ดงักล่ำว 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ (1.2) บริษัทจดักำรตอ้งจดัท ำรำยงำนขอ้มลูตำมวรรคหนึ่ง พรอ้ม
สำเหตทุี่ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่
วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว 
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2. ในกรณีที่ทรพัยส์ินในขณะที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด แตต่่อมำกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ เป็น
เวลำ 5 วนัท ำกำรตดิต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุเพ่ิม บริษัทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(2.1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุ และวนัที่กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุ และจดัส่ง
รำยงำนดงักล่ำวต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ี่บริษทัจดักำร  
 
(2.2) ไม่ลงทนุเพ่ิมเติมในทรพัยส์ินที่เกินอตัรำส่วนกำรลงทนุจนกว่ำจะสำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด เวน้แต่เป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมขอ้ 4 ในส่วนนี ้
 
(2.3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลำดงันี ้ เวน้
แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 5 ในส่วนนี ้ 
(ก) 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมประเภททรพัยส์ิน (product limit) ส ำหรบักำร
ลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ตำมส่วนที่ 3 ในขอ้ 1  
(ข) 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ส ำหรบักรณีอ่ืนใดนอกเหนือจำกกรณีตำมขอ้ (2.3) (ก) 
 
(2.4) เม่ือบริษัทจดักำรแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดแลว้ บริษัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำร
ลงทนุในทรพัยส์ินดงักลำ่ว รวมถึงวนัทีส่ำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุ แลว้แต่กรณี และจดัส่งรำยงำนต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่สำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุได ้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถแกไ้ขใหไ้ปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดตำมขอ้ (2.3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจดักำรตอ้งจดัท ำรำยงำนขอ้มลูตำมวรรค
หนึ่ง พรอ้มสำเหตทุี่ไม่สำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูด้แูล
ผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว 
 
3.  เนื่องจำกกองทนุนีไ้ดร้บักำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อนวนัที่ 16 มกรำคม 2559 หำกปรำกฎว่ำกองทนุมีกำร
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทนุต่ำงประเทศไม่เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุทีค่  ำนวณตำมควำมมีส่วนไดเ้สียในกิจกำรที่
ลงทนุ (concentration limit) เป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรติดต่อกนั บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(3.1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุ และวนัที่กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุ และจดัส่ง
รำยงำนดงักล่ำวต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ี่บริษทัจดักำร 
 
(3.2) หำ้มมิใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรเพื่อขยำยวงเงินส ำหรบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุที่ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส ำนกังำนแลว้ จนกว่ำกำรลงทนุ
ในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุต่ำงประเทศจะเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด  
 
(3.3) ในกรณีที่มีกำรลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุต่ำงประเทศที่มีผูร้บัผิดชอบกำรบรหิำรจดักำรกองทนุดงักล่ำวเป็นบคุคล
ที่มีควำมสมัพนัธห์รือเช่ือมโยงกบับริษัทจดักำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยอ่ืนใดจำก
กองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุในลกัษณะที่ซ  ำ้ซอ้นกบักองทนุรวมหรือกองทนุต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ
ทรำบเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธห์รือเช่ือมโยงดงักล่ำว รวมถึงเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยนัน้ ภำยใน 30 วนันบัแต่วนั
ครบระยะเวลำดงักล่ำว  
 
(3.4) ในกรณีที่อตัรำส่วนกำรลงทนุของกองทนุเป็นไปตำมที่ก ำหนดแลว้ บรษิัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุใน
ทรพัยส์ินดงักล่ำว รวมถึงวนัที่อตัรำส่วนเป็นไปตำมที่ก ำหนด และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่อตัรำส่วน
กำรลงทนุเป็นไปตำมที่ก ำหนด 
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4. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุหรือขอ้ก ำหนดที่สำมำรถลงทนุไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมำปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตใุห้
ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุหรือขอ้ก ำหนดที่สำมำรถลงทนุไดโ้ดยชอบ บริษัทจดักำรอำจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินดงักล่ำวต่อไปได้  
 
(4.1) กรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุหรือไดส้ิทธิจำกกำรเป็นผูถ้ือหลกัทรพัยต์ำมสดัส่วนที่มีอยู่เดิม เวน้แต่เป็นกรณีตำม (4.2)  
 
(4.2) กรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุหรือไดส้ิทธิตำม (4.1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรแกไ้ขอตัรำส่วนกำรลงทนุตำมประกำศที่เกี่ยวขอ้ง แต่ทัง้นี ้บริษทัจดักำร
ตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขภำยในระยะเวลำดงักล่ำวดว้ย  
 
(4.3) กรณีที่กองทนุไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรบริจำค  
 
ในกรณีที่มีกำรลงทนุตำม (4.1) หรือ (4.3) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ 2 หรือขอ้ 3 ในส่วนนี ้โดยอนโุลม  
 
5. ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดท ำใหบ้รษิัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขเพ่ือใหก้ำรลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในขอ้ 1 
(1.2) หรือขอ้ 2 (2.3) (ข) หรือบริษัทจดักำรมีควำมเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูล้งทนุ บริษัทจดักำรสำมำรถใชด้ลุยพินิจ
ด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมไดโ้ดยตอ้งค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั และตอ้งส่งรำยงำนเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรในเรื่อง
ดงักล่ำวต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผูถ้ือหน่วยลงทนุและผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลำทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑด์งักล่ำว ทัง้นี ้ในกำรจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษทั
จดักำรแทนได ้
  
ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทนุมีสดัส่วนกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี  ้ 
 
(1.1) จดัท ำรำยงำนเกี่ยวกบักำรลงทนุที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ พรอ้มทัง้เหตผุลที่ท  ำใหมี้กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ และจัดส่ง
รำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ 
ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ี่บรษิัทจดักำร  
 
(1.2) ด ำเนินกำรแกไ้ขใหส้ดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ หรือด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑท์ี่
ก ำหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี ้
  

2. ในกรณีที่กำรลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ ใหบ้ริษทัจดักำรด ำเนินกำรแกไ้ขสดัสว่นกำร
ลงทนุของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุภำยใน 90 วนันบัแต่วนัที่สดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ เวน้
แต่บริษทัจดักำรจะไดร้บัมติจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว  
 
ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหมี้วิธีกำรในกำรใหส้ิทธิแกผู่ถ้ือหนว่ยลงทนุเดิมในกำรที่จะออกจำก
กองทนุรวมก่อนที่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลบงัคบัใช ้โดยวิธีกำรดงักล่ำวตอ้งมีระยะเวลำเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ รวมทัง้เม่ือไดร้บัมติจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้ บริษัทจดักำรตอ้งงดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) ทกุรำยจนกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วจะมีผลใชบ้งัคับ และในกรณีที่ครบก ำหนด 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นกำรลงทนุ
ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ แต่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บรษิัทจดักำรตอ้งไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทุน
รวมนัน้เพ่ิมเติม 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี 



กองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตำร ์                                                                                      28/02/2022  Page 24 

4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) :  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  
 
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- บริษัทจดักำร 
- ATM 
- อ่ืนๆ 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรื่อรบัซือ้คืน 
 
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

บริษัทจดักำรจะเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกใหแ้ก่ผูส้นใจลงทนุในรำคำหนว่ยลงทนุที่เสนอขำยหน่วยละ 10.0000 บำท บวกดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทนุ (ถำ้มี) โดยก ำหนดระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก ตำมวนัและเวลำที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน โดยบรษิัทจดักำรจะเสนอขำยเองและเสนอขำย
ผ่ำนผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี)  
 
5.2.1. วิธีกำรขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
ผูส้นใจลงทนุสำมำรถขอรบัหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหนว่ยลงทนุ ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุไดท้ี่บริษัท จดักำร และ/หรือ
ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้ม)ี ที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำร ทกุวนัท ำกำร ในระหว่ำงเวลำท ำกำร  
 
5.2.2. วิธีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
5.2.2.1. บริษัทจดักำร และ/หรือ ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยตวัเองที่บริษัทจดักำร และ/หรือ ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) ทัง้นี ้ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้
หน่วยลงทนุไม่ต ่ำกวำ่ 10,000 บำท (หนึ่งหม่ืนบำทถว้น) โดยกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำงๆ ในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุและใบค ำสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น ำใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่กรอกรำยละเอียดครบถว้นแลว้และเอกสำรหลกัฐำน เช่น ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชน (ส ำหรบับคุคลธรรมดำ) หรือหนงัสือรบัรอง และหนงัสือมอบอ ำนำจ (ส ำหรบันติิบคุคล) เป็นตน้ พรอ้มทัง้เงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
จ ำนวนไปที่บรษิัทจดักำร และ/หรือ ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) 
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป สั่งซือ้หน่วยลงทนุรว่มกนั บริษัทจดักำรจะจดแจง้ช่ือบคุคล 2 คนแรกในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ เป็นผูใ้ชส้ิทธิใน
ฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
5.2.2.2. ATM  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุอำจสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนเครื่องฝำกถอนเงินอตัโนมตัิ (เครื่อง ATM) ของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำดว้ยบตัร ATM ของธนำคำร ได้
ภำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก ระหว่ำงเวลำที่เครื่อง ATM เปิดใหบ้ริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ภำยใตว้ิธีกำรและเง่ือนไขที่ บมจ.ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำก ำหนด  
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใชบ้ริกำร ATM ของธนำคำร (ถำ้มี) จะถือเป็นควำมรบัผิดชอบของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท โดยปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่แสดงบนหนำ้จอของเครื่อง ATM จนครบทกุ
ขัน้ตอน  
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5.2.2.3. อ่ืน ๆ 
บริษัทจดักำรอำจจดัใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำเงินที่ไดร้บัจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทนุของกองทนุอ่ืนที่อยู่ภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำร หรือ
เงินที่ไดร้บักำรช ำระคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือครบก ำหนดอำยขุองกองทนุอ่ืนภำยใตก้ำรจดักำรของบรษิัทจดักำรมำช ำระเป็นค่ำซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุไดต้ำมวิธีกำรหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
 
5.2.3. กำรรบัช ำระ และกำรเก็บรกัษำเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ  
5.2.3.1. บริษัทจดักำร และ/หรือ ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดักำรและ/หรือผูส้นับสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) ภำยในระยะเวลำเสนอขำย
ครัง้แรก โดยช ำระเป็นเงินสด เช็ค หรือดรำฟต ์หรือวิธีกำรอ่ืนใดที่บรษิัทจดักำรอำจก ำหนดเพ่ิมเติมต่อไป โดยเช็คหรือดรำฟตด์งักล่ำวจะตอ้งลงวนัที่ที่
สั่งซือ้ และขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยในนำม “บญัชีจองซือ้กองทนุเปิดพรีมำเวสท-์อลิอนัซ ์จีไอ บริค สตำร ์ฟันด”์ ซึ่งเป็นบญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนั ของ
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) หรือบญัชีเงินฝำกอ่ืนใดที่บริษัทจดักำรเปิดไวเ้พ่ือรบัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้้
ลงทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร นอกจำกนี ้ดอกเบีย้รบัหรือผลประโยชนใ์ดๆที่เกิดขึน้จำก
บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุขำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นประโยชนข์องกองทนุ 
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ช  ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเช็คหรือดรำฟต ์จะตอ้งยื่นช ำระใหเ้สรจ็สิน้ก่อนเวลำเคลียริ่งของธนำคำรพำณิชยภ์ำยในวนัท ำกำร
ก่อนวนัท ำกำรสดุทำ้ยที่เปิดเสนอขำยหน่วยลงทนุ โดยในวนัท ำกำรสดุทำ้ยของกำรเปิดเสนอขำยครัง้แรก บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัช ำระเงินค่ำ
ซือ้หน่วยลงทนุ เฉพำะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่ำนัน้ 
 
เม่ือบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) ไดร้บัช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุจำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ บริษทัจดักำร และ/หรือ
ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้ม)ี จะออกหลกัฐำนกำรรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐำนกำรช ำระเงิน ทัง้นี ้กำรจอง
ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณก์็ต่อเม่ือบริษัทจดักำร และ/หรือ ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) ไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนแลว้ และ
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูกำรซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหนว่ย
ลงทนุแลว้เท่ำนัน้  
 
ในกรณีที่เช็คหรือดรำฟตด์งักล่ำวถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) จะด ำเนินกำรยกเลิกรำยกำร
สั่งซือ้นัน้ และแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทรำบ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ พรอ้มใบยืนยนั ใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษีส ำหรบัค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ย
ลงทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยทำงไปรษณียภ์ำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก  
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และขอคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ 
 
บริษัทจดักำรจะน ำเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุที่ไดร้บัจำกผูจ้องซือ้เขำ้บญัชีเงินฝำกที่บริษัทจดักำรเปิดไวเ้พ่ือรบัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุซึ่งบริษัทจดักำรได้
เปิดไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์และธนำคำรพำณิชยอ่ื์นภำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรกหรือไม่เกินกว่ำ 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัปิดกำรเสนอ
ขำยครัง้แรก  
 
5.2.3.2. ATM  
บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำจะท ำกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นค ำขอใชบ้ริกำร ATM ตำมจ ำนวนเงินที่สั่งซือ้
หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้ค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้ริกำร ATM (ถำ้มี) ตำมอตัรำที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดทนัที ทัง้นี ้หำกเงินในบญัชีไม่เพียงพอ 
ธนำคำรจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัจำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้  
 
เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสำรบนัทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ ์บริษทัจดักำรจะถือ
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ ์และใชอ้ำ้งอิงได ้หำกใบบนัทึกรำยกำรของเครื่อง ATM นัน้
หมด ผูส้ั่งซือ้จะไม่สำมำรถท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุได ้ 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตำร ์                                                                                      28/02/2022  Page 26 

กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนเครื่อง ATM จะสมบรูณต์่อเม่ือบริษัทจดักำร ไดร้บัเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุแลว้ และสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกที่
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้เท่ำนัน้  
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผำ่นเครื่อง ATM จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และขอคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แตไ่ดร้บัอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็น
กรณีพิเศษ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุพรอ้มใบยืนยนั ใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษีส ำหรบัค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทำงไปรษณียภ์ำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก  
 
5.2.3.3. อ่ืน ๆ 
ในกำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระทัง้จ ำนวนดว้ยเงิน ยกเวน้ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุมีควำมจ ำนงใหบ้ริษทัจดักำรน ำ
เงินที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บัจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือจะน ำเงินทีไ่ดร้บัช ำระคืนเม่ือครบก ำหนดอำยขุองกองทนุอ่ืนภำยใตก้ำรจดักำรของ
บริษัทจดักำรมำช ำระเป็นค่ำซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ทัง้นี ้ตำมวิธีกำร หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะน ำเงินที่ผู ้
ถือหน่วยลงทนุจะไดร้บัคืนดงักล่ำวเขำ้บญัชีเงินฝำกที่บรษิัทจดักำรเปิดไวเ้พ่ือรบัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุซึ่งบริษัทจดักำรไดเ้ปิดไวก้บัผูด้แูล
ผลประโยชน ์และธนำคำรพำณิชยอ่ื์นภำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรกหรอืไม่เกินกว่ำ 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัปิดกำรเสนอขำยครัง้แรก  
 
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูกำรซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหนว่ย
ลงทนุแลว้เท่ำนัน้  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ พรอ้มใบยืนยนั ใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษีส ำหรบัค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ย
ลงทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยทำงไปรษณียภ์ำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก 
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดแ้จง้ควำมประสงคซ์ือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และขอคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้
 
5.2.4. กำรจดัสรรหน่วยลงทนุ  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุตำมที่สั่งซือ้ หลงัจำกที่บริษัทจดักำรไดร้บัช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนแลว้  
 
ในกรณีที่กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุมีผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเกินกว่ำวงเงินที่บริษัทจดักำรสำมำรถจ ำหน่ำยไดใ้นระยะเวลำเสนอขำยครัง้
แรก กำรจดัสรรหน่วยลงทนุจะใชห้ลกักำร “สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน” (First Come First Serve) โดยยึดตำมเวลำ (time stamp) ที่ปรำกฏในระบบซือ้ขำย
หน่วยลงทนุของบริษัทจดักำรในกรณีทีส่ั่งซือ้พรอ้มกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อกำรจดัสรร บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจดัสรรตำมสดัสว่นจ ำนวน
หน่วยลงทนุทีส่ำมำรถจดัสรรได ้(pro rata) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำเห็นว่ำเพ่ือเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องกองทนุรวม บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑ์
ที่ก ำหนดดงักลำ่วแต่บำงส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุและด ำเนินกำรจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมไดก้่อนครบก ำหนดระยะเวลำเสนอ
ขำยครัง้แรกเม่ือมีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ำจ ำนวนเงินทนุโครงกำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือเกิน 1,700 ลำ้นบำท โดย
บริษัทจดักำรจะปิดประกำศ ใหท้รำบไว ้ณ ส ำนกังำนของบรษิัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) ต่อไป 
 
5.2.5. กำรคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกำรเสนอขำยครัง้แรกไม่ไดร้บักำรจดัสรรไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน และหรือในกรณีที่บริษัทจดักำรตอ้งยตุิโครงกำร 
เนื่องจำกไม่สำมำรถจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุไดต้ำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด หรือในกรณีที่มีกำรจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) จะ
ช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มดอกเบีย้ (ถำ้มี) ในอตัรำที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด คืนใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่ง
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จ่ำยในนำมผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชีกองทนุภำยใน 1 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้สดุ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกหรือวนัที่ยตุิโครงกำรแลว้แต่กรณี หำกบรษิทัจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยในก ำหนดเวลำขำ้งต้น อนั
เนื่องมำจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้ จนถึง
วนัที่บริษัทช ำระเงินคำ่จองซือ้จนครบถว้น เวน้แต่บรษิัทจดักำรจะไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนใหด้ ำเนินกำรโครงกำรต่อไปได  ้
 
5.2.6. เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  
(1) กรณีบคุคลธรรมดำ  
ส ำเนำบตัรประชำชน ซึ่งลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
(2) กรณีนิติบคุคล  
ก) ส ำเนำหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณชิย ์ 
ข) ส ำเนำหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  
ค) ตวัอย่ำงลำยมือชื่อของผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขกำรลงนำม  
ง) ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนติิบคุคล  
จ) หนงัสือรบัรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ ำนำจ  
ทัง้นี ้เอกสำรดงักล่ำวจะตอ้งลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง 
 
5.2.7. ขอ้จ ำกดัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
กองทนุ Allianz RCM BRIC Stars มิไดถ้กูจดทะเบียนกบัคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งสหรฐั ภำยใตก้ฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ห่งสหรฐั ค.ศ. 1933 และกองทนุ Allianz RCM BRIC Stars มิไดถ้กูจดทะบียนภำยใตก้ฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทจดักำรลงทนุแห่งสหรฐั ค.ศ. 
1940 ดว้ย ดงันัน้ บริษัทจดักำรขอปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นพลเมืองสหรฐั (US Person) ตำมเจตนำรมณแ์ละขอ้ก ำหนดของ
กองทนุ Allianz RCM BRIC Stars ดงัมีรำยละเอียดปรำกฎอยู่ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุดงักล่ำว  
บริษัทจดักำรจะไม่จดัสรรหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่เป็นพลเมืองสหรฐัในกำรเสนอขำยครัง้แรก โดยบรษิัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุกำร
ขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) จะช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มดอกเบีย้ (ถำ้มี) ในอตัรำที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด คนืใหแ้กผู่้สั่งซือ้หน่วย
ลงทนุเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชีกองทนุภำยใน 1 
เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้สดุกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก หำกบรษิัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยในก ำหนดเวลำขำ้งตน้ อนั
เนื่องมำจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้ จนถึง
วนัที่บริษัทช ำระเงินคำ่จองซือ้จนครบถว้น เวน้แต่บรษิัทจดักำรจะไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนใหด้ ำเนินกำรโครงกำรต่อไปได ้ 
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

- บริษัทจดักำร 
- ATM 
- หกับญัชี 
- Internet 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรื่อรบัซือ้คืน 
- Tele-bank 
 
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

6.2.1. วิธีกำรขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ :  
ภำยหลงัจำกระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก ผูส้นใจสำมำรถขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญัทีผู่ล้งทนุควรทรำบ ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำ
ขอเปิดบญัชีกองทนุ ไดท้ี่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุ (ถำ้มี)  
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงกำรไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร และสถำนทีต่ิดต่อของผูส้นบัสนนุ (ถำ้มี) เพื่อ
ประโยชนใ์นกำรแจกจ่ำยแกผู่ท้ี่สนใจจะลงทนุ  
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6.2.2. วิธีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
6.2.2.1. บริษัทจดักำร  
 
ผูส้นใจจะตอ้งสั่งซือ้เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ โดยช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินโอน ค ำสั่งหกับญัชี เช็ค หรือ
ดรำฟต ์ของธนำคำรทีส่ำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกบัส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุที่รบัค ำสั่งซือ้ หรือกำรช ำระเงินดว้ยวิธีกำรอ่ืนใดที่อำจ
เพ่ิมเติมในภำยหลงัซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ ในกรณีสั่งซือ้ดว้ยเช็ค ผู้สั่งซือ้จะตอ้ง
ลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสั่งซือ้ และขีดครอ่มสั่งจ่ำยในนำม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตำร”์ ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออม
ทรพัย ์หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรำยวนัของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก ์สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยโูอบี ธนำคำรฮ่องกงและ
เซ่ียงไฮ ้แบงกิง้ บมจ. ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) บมจ. ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด ์
แอนด ์เฮำ้ส ์เพื่อรำยย่อย บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม เม่ือเจำ้หนำ้ที่
ตรวจสอบเอกสำรและเงินค่ำสั่งซือ้ว่ำครบถว้นและถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะสง่มอบส ำเนำค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูต้องแลว้แกผู่้
สั่งซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป ทัง้นี ้บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของ
กำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดักำร  
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุ และค่ำซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถน ำเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ี่ธนำคำร
พำณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดกต็ำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำค่ำ
ซือ้หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลำ่วได ้โดยบรษิัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุนัน้ ซึ่ง
ไดร้บักำรรบัรองจำกผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุทีผู่ซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต ์หรือกำรช ำระดว้ยวิธีอ่ืนใดถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะระงบักำรขำยหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้นัน้และจะ
ด ำเนินกำรใหผู้ส้นบัสนนุแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทรำบทำงโทรศพัท ์หรือกำรสื่อสำรขอ้ควำมทำงอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail)  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใช่กรณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินเต็มมลูค่ำจะหกั
กลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไม่ได ้ 
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่วำ่ดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได ้ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุท ำกำรเพ่ิมจ ำนวนหนว่ยลงทนุภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำ
หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำขำย และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะได้รบั  
 
อนึ่ง มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำขำยหน่วยลงทนุจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองจำกผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
6.2.2.2. ผูส้นบัสนนุ :  
 
ผูส้นใจจะตอ้งสั่งซือ้เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ โดยช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินโอน ค ำสั่งหกับญัชี เช็ค หรือ
ดรำฟต ์ของธนำคำรทีส่ำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกบัส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุที่รบัค ำสั่งซือ้ หรือกำรช ำระเงินดว้ยวิธีกำรอ่ืนใดที่อำจ
เพ่ิมเติมในภำยหลงัซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ ในกรณีสั่งซือ้ดว้ยเช็ค ผู้สั่งซือ้จะตอ้ง
ลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสั่งซือ้ และขีดครอ่มสั่งจ่ำยในนำม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตำร”์ ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออม
ทรพัย ์หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรำยวนัของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก ์สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยโูอบี ธนำคำรฮ่องกงและ
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เซ่ียงไฮ ้แบงกิง้ บมจ. ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) บมจ. ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด ์
แอนด ์เฮำ้ส ์เพื่อรำยย่อย บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพ่ือรำยย่อย หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม เม่ือเจำ้หนำ้ที่
ตรวจสอบเอกสำรและเงินค่ำสั่งซือ้ว่ำครบถว้นและถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะสง่มอบส ำเนำค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูต้องแลว้แกผู่้
สั่งซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป ทัง้นี ้บริษทัจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของ
กำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจัดกำร  
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุ และค่ำซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถน ำเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ี่ธนำคำร
พำณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดกต็ำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำค่ำ
ซือ้หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลำ่วได ้โดยบรษิัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุนัน้ ซึ่ง
ไดร้บักำรรบัรองจำกผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุทีผู่ซ้ือ้จะได้รบั  
 
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต ์หรือกำรช ำระดว้ยวิธีอ่ืนใดถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะระงบักำรขำยหน่วยลงทนุใหก้บัผู้สั่งซือ้นัน้และจะ
ด ำเนินกำรใหผู้ส้นบัสนนุแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทรำบทำงโทรศพัท ์หรือกำรสื่อสำรขอ้ควำมทำงอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail)  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใช่กรณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินเต็มมลูค่ำจะหกั
กลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไม่ได ้ 
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่วำ่ดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได ้ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุท ำกำรเพ่ิมจ ำนวนหนว่ยลงทนุภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำ
หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำขำย และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
อนึ่ง มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำขำยหน่วยลงทนุจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองจำกผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
6.2.2.3. วิธีกำรซือ้ผ่ำนเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูส้ั่งซือ้สำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ ดว้ยบตัร ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ผ่ำน
เครื่อง ATM ของธนำคำรไดท้กุวนัระหว่ำงเวลำใหบ้ริกำร ATM ของธนำคำร โดยปฏิบตัติำมขัน้ตอน กำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอเครื่อง ATM จนครบ
ทกุขัน้ตอน บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะท ำกำรหกัเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้ค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้ตัร ATM ขำ้มเขตหกับญัชีของธนำคำร (ถำ้มี) 
จำกบญัชีเงินฝำกที่ไดร้ะบไุวใ้นค ำขอใชบ้ริกำรบตัร ATM ของธนำคำร ในทนัที ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วย
ลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยขึน้อยู่กบั
ดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึ่ง
บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ
หน่วยลงทนุ  
 
เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสำรบนัทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอย่ำงสมบูรณ ์บริษัทจดักำรจะ
ถือหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ ์และใชอ้ำ้งอิงได ้ 
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หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผำ่นเครื่อง ATM จำกระบบงำนของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำนัน้ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้
จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรใหบ้ริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.2.4. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูส้ั่งซือ้สำมำรถขอใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ โดยกรอกแบบฟอรม์กำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ พรอ้มหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำก
ธนำคำรพำณิชย ์ในกรณีทีผู่ส้ ั่งซือ้มีควำมประสงคท์ี่จะช ำระค่ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำดว้ยบตัรเครดติซึ่งจะตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขที่บริษัทจดักำร
ก ำหนด ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกรอกรำยละเอียดในหนงัสือยืนยนักำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดิต ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัช ำระดว้ย
บตัรเครดิต โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนจะด ำเนนิกำรใหมี้กำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผูถ้ือหน่วยลงทุนตำมจ ำนวนเงินรำยงวดในวนัที่ที่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุก ำหนดเพื่อเป็นค่ำซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่วนัดงักล่ำวเป็นวนัหยดุท ำกำร และผูถ้ือหน่วยลงทนุมิไดแ้จง้กำรเลื่อนกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือ
บญัชีบตัรเครดติไวต้่อบรษิัทจดักำร บรษิัทจดักำรจะหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตส ำหรบังวดดงักล่ำวในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไปทกุครัง้  
 
ในกำรก ำหนดงวดกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเลอืกซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำทกุสปัดำห ์ทกุเดือน หรืองวดอ่ืนใดตำม
ควำมประสงค ์ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำของผูส้ั่งซือ้ ในกรณีที่บริษัทจดักำรพบว่ำเอกสำรหรือขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูส้ั่งซือ้ไม่
ถกูตอ้งครบถว้น หรือ ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตดงักล่ำวขำ้งตน้ 3 งวด ติดต่อกนั  
 
ข) กำรใหบ้ริกำร  
 
1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชบีตัรเครดิตแลว้แต่กรณี ในงวดแรก หลงัจำกที่ผูส้ั่งซือ้กรอกและยื่นแบบฟอรม์กำรซือ้
หน่วยลงทนุแบบประจ ำ พรอ้มหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกหรือหนงัสือยืนยนักำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดิตครบถว้นแลว้ ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั  
 
2) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ สำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำเป็นรำยงวด ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั โดยระบจุ ำนวนเงินที่ตอ้งกำรสั่งซือ้ในแต่ละงวดเป็นจ ำนวนเงิน
บำทถว้น ขัน้ต ่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ
ของกำรท ำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) บริษัทจดักำรจะหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือบญัชีบตัรเครดิตตำมหนงัสือยืนยนักำร
ช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดติ ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดักำร
มิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดติหรือธนำคำรทีผู่ส้ ั่งซือ้มีบญัชีบตัรเครดติอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ ไม่ว่ำ
ดว้ยสำเหตใุด บรษิัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุในงวดนัน้ และจะยกเลิกรำยกำรซือ้ของงวดดงักล่ำว ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะ
ด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชบีตัรเครดิตส ำหรบังวดถดัไปตำมปกติ  
 
4) บริษัทจดักำร จะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุที่สำมำรถผ่ำนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่
ธนำคำรพำณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหำนครได ้ซึ่งเป็นรำคำที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณหน่วยลงทนุ  
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5) นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนุนซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำร จะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและ
ใบก ำกบัภำษีส ำหรบัค่ำธรรมเนียมกำรซือ้หน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณียภ์ำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
6) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักล่ำว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยห์รือบญัชีบตัรเครดิตเทำ่นัน้ โดย
เป็นค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยห์รือบรษิัทผูอ้อกบตัรเครดิตเรียกเก็บ เม่ือมีค ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกหรือบญัชบีตัร
เครดิตแลว้แต่กรณี  
 
ค) เงื่อนไขกำรใหบ้ริกำร  
 
1) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไดห้กับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผูถ้ือหนว่ยแลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่สำมำรถเพิกถอนรำยกำรดงักล่ำวซึ่งเป็น
รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุได ้ไม่ว่ำสำเหตใุด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร 
โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถยกเลิกกำรใชบ้ริกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำได ้โดยแจง้ยกเลิกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำต่อบรษิัทจดักำร บริษทั
จดักำรจะด ำเนินกำรยกเลิกกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยห์รือบญัชบีตัรเครดิตภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ไดร้บักำรแจง้ยกเลิก
ดงักล่ำวจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีกำรขอแกไ้ขรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งแจง้กำรขอแกไ้ขต่อบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนุนลว่งหนำ้
ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็โดยไม่ชกัชำ้  
 
3) ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบกำรใหบ้ริกำร บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่
ไดร้บัแจง้จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงกำรแกไ้ขที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด (ถำ้มี)  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรใหบ้ริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
5) ผูล้งทนุสำมำรถขอใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจดักำร รวมถึงช่องทำงอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกต่อผูล้งทนุ โดยใหมี้วิธีกำรขอใชบ้ริกำร ลกัษณะของกำรใหบ้ริกำร และเง่ือนไขกำรใหบ้ริกำร เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของช่องทำงนัน้ๆ 
 
6) ผูล้งทนุสำมำรถขอใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำโดยติดต่อกบัผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่มีบริกำรรบัค ำสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุแบบประจ ำ ทัง้นี ้กำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำดงักล่ำวอำจมีวิธีปฏิบตัิที่แตกตำ่งไปจำกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำกบับรษิัทจดักำรโดยตรง 
ผูล้งทนุจึงควรศกึษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหเ้ขำ้ใจ
ก่อนกำรลงทนุ 
  
6.2.2.5. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอ
เอกสำรดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร หรือช ำระค่ำซือ้โดยกำรหกับญัชีบตัรเครดิต ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนใน
หวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุก่อนทกุครัง้  
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บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัส่งรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร ซึ่งผู้ถือรหสั
ประจ ำตวัตอ้งเก็บรกัษำไวเ้ป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจำ้ของรหสัประจ ำตัวของผูถ้ือหน่วยลงทนุ
ท ำรำยกำรผำ่นทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง ผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนหมำยเลขโทรศพัทท์ีบ่ริษัท
จดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึ่ง
บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ
หน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่กำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไม่สำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ีธ่นำคำรพำณิชยใ์น
เขตกรุงเทพมหำนครได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำค่ำซือ้หน่วย
ลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักล่ำวได ้โดยบรษิัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนั้น ซึ่งไดร้บักำร
รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรทีผู่ส้ ั่งซือ้มีบญัชี
บตัรเครดิตอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำว  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งซือ้ ภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่ที่บรษิัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรก ำหนดมลูค่ำสงูสดุของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำร
สั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดักำรไม่สำมำรถหกัเงินค่ำซือ้ไดห้รือรำยกำรค ำสั่งไม่สมบรูณไ์ม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด บริษัทจดักำรหรือ
ผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ำมปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักล่ำว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยเ์ท่ำนัน้ โดยเป็นค่ำธรรมเนียม
ตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยเ์รียกเก็บเม่ือมีค ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบโทรศัพทอ์ตัโนมตัิ 
ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้แลว้  
 
2) เม่ือผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
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3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งซือ้ สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้
เท่ำนัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ละอำ้งอิงได ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บั
เอกสำรแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุเม่ือรำยกำรซือ้สมบรูณแ์ลว้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรใหบ้ริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวข้อง  
 
6.2.2.6. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิหรือ
อินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ี่
บริษัทจดักำร หรือช ำระค่ำซือ้โดยกำรหกับญัชีบตัรเครดติ ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหัวขอ้ “เอกสำร
หลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผำ่นบรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัส่งรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร ซึ่งผูถ้ือรหสัประจ ำตวั
ตอ้งเก็บรกัษำไวเ้ป็นควำมลบั ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจำ้ของรหสัประจ ำตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุท ำรำยกำร
ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษทัจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บรษิัทจดักำร
ก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึ่ง
บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ
หน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่กำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไม่สำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ีธ่นำคำรพำณิชยใ์น
เขตกรุงเทพมหำนครได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำค่ำซือ้หน่วย
ลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักล่ำวได ้โดยบรษิัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนั้น ซึ่งไดร้บักำร
รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรที่ผูส้ั่งซือ้มีบญัชี
บตัรเครดิตอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำว  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งซือ้ ภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่ที่บรษิัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรก ำหนดมลูค่ำสงูสดุของกำรท ำ
รำยกำรในแตล่ะครัง้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดักำรไม่สำมำรถหกัเงินค่ำซือ้ไดห้รือรำยกำรค ำสั่งไม่สมบรูณ์ไม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด บริษัทจดักำรหรือ
ผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ำมปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักล่ำว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยเ์ท่ำนั้น โดยเป็นค่ำธรรมเนียม
ตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยเ์รียกเก็บเม่ือมีค ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผู้
สั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้แลว้  
 
2) เม่ือผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้และมีควำมประสงคจ์ะท ำกำรเพิกถอนรำยกำร จะตอ้งท ำกำรยกเลิกรำยกำรนัน้ภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัที่
ท  ำรำยกำร ซึ่งถำ้เกินก ำหนดเวลำดงักล่ำวจะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ใหเ้พิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่พิมพอ์อกจำกระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ละอำ้งอิงได ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุเม่ือ
รำยกำรซือ้สมบรูณแ์ลว้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรใหบ้ริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.2.7. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนทกุครัง้  
 
ผูล้งทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ โดยบมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำจะท ำกำรหกัเงินค่ำซือ้
หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้ค่ำธรรมเนียมกำรใหบ้ริกำร (ถำ้มี) จำกบญัชีเงินฝำกที่ไดร้ะบไุวใ้นทนัที ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรก ำหนดมลูค่ำสงูสดุของกำรท ำ
รำยกำรในแตล่ะครัง้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตำร ์                                                                                      28/02/2022  Page 35 

ผูล้งทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏบิตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ใหถ้ือวำ่เป็นกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวันท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 
15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะ
ใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณหน่วยลงทนุ  
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่วำ่ดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได ้ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรใหบ้ริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.2.8. กำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทุนอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อลงทนุ โดย
บริษัทจดักำรจะแจง้กำรเพ่ิมเติมช่องทำงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้ล้งทนุ
ทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.3. กำรจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีที่มีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุและหรือกรณีที่เป็นกองทนุปลำยทำงที่มีกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุซึ่งท ำใหก้ำรเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ  ำหนำ่ยได้
ส  ำหรบักำรสั่งซือ้และหรือกำรสั่งสบัเปลี่ยนดงักล่ำว มีจ ำนวนเพ่ิมขึน้เกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุของโครงกำรที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บรษิัทจดักำรจะท ำกำร
จดัสรรหน่วยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุทีส่ั่งซือ้และหรือสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้และหรือผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ จนเต็มตำม
จ ำนวนหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้โดยในกรณีกำรสั่งซือ้ บริษัทจดักำรจะท ำกำรคืนเงินค่ำสั่งซือ้ที่ไม่ไดร้บักำรจัดสรร โดยออกเป็น
เช็คขีดครอ่มและจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือโอนเงินเขำ้บญัชีผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นใบค ำขอ
เปิดบญัชีกองทนุ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัจำกวนัทีส่ั่งซือ้โดยไม่มีดอกเบีย้ และในกรณีกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรลบหน่วย
ลงทนุจำกกองทนุตน้ทำง ตำมสดัส่วนที่ไดร้บัจดัสรรเขำ้กองทนุปลำยทำง  
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้ทำงโทรศพัทห์รือกำรสื่อสำรขอ้ควำมทำงอิเลก็ทรอนิกส ์(e-mail) ทกุครัง้แกผู่ส้ั่งซือ้หรือผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ไม่ได้
รบักำรจดัสรรหน่วยลงทนุเต็มตำมจ ำนวนที่สั่งซือ้หรือสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 
6.2.4. กำรคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.2.3.  
 
6.2.5. เงื่อนไขกำรขำยหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นกำรชั่วครำวหรอืถำวรก็ไดต้ำมที่บริษทัจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะแจง้ใหผู้้
ลงทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรใชส้ทิธิปิดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนุน รวมทัง้ประกำศไวใ้น
ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  
 
(1) ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
 
(2) เพ่ือรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อประสทิธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุ หรอืไม่เป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุเดิม 
หรือก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกองทนุรวมได ้ 
 
(3) กรณีที่บริษัทจดักำรทรำบว่ำเอกสำรหรือขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูล้งทนุไม่ถกูตอ้งตำมควำมเป็นจริง หรือไม่เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไดจ้ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ
กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ  ำหนำ่ยหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษทัจดักำรจะเห็นสมควรที่จะ
ท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำรไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.6. เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  
 
ในกรณีที่ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร เพื่อประโยชนใ์นกำรติดต่อท ำรำยกำรซือ้ ขำยคืน 
หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภำยใตก้ำรบริหำรของบริษทัจดักำร โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำงๆ ในค ำขอเปิด
บญัชีกองทนุอย่ำงถกูตอ้งและตำมควำมจริงพรอ้มทัง้แนบเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดำ  
 
ก) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึ่งลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
 
กรณีนิติบคุคล  
 
ก) ส ำเนำหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณชิยซ์ึ่งกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
ข) ส ำเนำหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  
ค) ตวัอย่ำงลำยมือชื่อกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม และหรือผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขกำรลงนำม  
ง) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิตบิคุคลซึ่งลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
จ) หนงัสือมอบอ ำนำจในกรณีผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิตบิคุคลไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมที่ระบใุนหนงัสอืรบัรองกระทรวงพำณิชย ์ 
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนั บรษิัทจดักำรจะจดแจง้ช่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้ เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนัใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเป็นผูร้บัเงินที่ไดจ้ำกกำร
ขำยคืนหนว่ยลงทนุหรือเงินปันผล (ถำ้มี)  
 
6.2.7. วนัและเวลำท ำกำรขำยหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะเปิดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยหลงัระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรกภำยใน 20 วนัท ำกำรหลงัจำกปิดกำรเสนอขำยครัง้แรก โดยผูถ้ือหน่วย
ลงทนุสำมำรถท ำกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) หรือช่องทำงต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้น
โครงกำรจดักำร ไดท้กุวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ในระหวำ่งเวลำเริ่มเปิดท ำกำร – 15.30 น. โดยบริษัทจดักำรจะประกำศวนัที่มิใช่วนัท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี)  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุดงักล่ำว ในกรณีที่กองทนุไดร้บัผลกระทบจำกกำรช ำระหรือรบัช ำระ
เงินค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุจำกกองทนุหลกั หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของ
บริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี)  
 
วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไวใ้นรำยละเอียดโครงกำร ซึ่งเป็นวนัที่ตำมปฏิทินที่เป็นวนัท ำกำร
ตำมปกติของบริษัทจดักำร และวนัท ำกำรของประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ และวนัท ำกำรของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุในต่ำงประเทศ (ถำ้มี) หรือ
ตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนดเพ่ิมเติม  
เง่ือนไขอ่ืนๆ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปลี่ยนแปลง วนั เวลำ และวิธีกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ดงันี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรอำจจะท ำกำรแกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด วนัและเวลำในกำรรบัค ำสั่งซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหำกเห็นว่ำเกิด
เหตกุำรณใ์ดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรสง่ค ำสั่งซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศ หรืออำจมีผลกระทบต่อระยะเวลำ
กำรช ำระเงินหรือรบัช ำระเงินค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศ หรืออำจมีผลใหไ้ม่สำมำรถหำหลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุเพ่ือใหเ้ป็นไปตำม
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทนุได ้หรือกรณีที่เห็นว่ำอำจก่อเกิดผลเสียหำยใดๆ แก่กองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุ หรือเห็นว่ำกองทนุอยู่ใน
ภำวะที่ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม เป็นตน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบ โดย
ปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน (ถำ้มี) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วย
ลงทนุเป็นหลกั  
 
(2) ในกรณีที่วนัท ำกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักล่ำว ตรงกบัวนัที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยมีค ำสั่งใหเ้ป็นวนัหยดุกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ซึ่งอำจเป็นวนัที่บริษัทจดักำรเปิด
ท ำกำรแต่มีค ำสั่งใหเ้ป็นวนัหยดุกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ) บริษัทจดักำรจะเลื่อนกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออกไปเป็นวนัท ำกำรถดัไป  
 
6.2.8. ขอ้จ ำกดัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
กองทนุ Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) มิไดถ้กูจดทะเบียนกบัคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งสหรฐั ภำยใตก้ฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ห่งสหรฐั ค.ศ. 1933 และกองทนุ Schroder International Selection Fund BRIC 
(Brazil, Russia, India, China) มิไดถู้กจดทะเบียนภำยใตก้ฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทจดักำรลงทนุแห่งสหรฐั ค.ศ. 1940 ดว้ย ดงันัน้ บริษัทจดักำรขอปฏิเสธ
กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุส ำหรบัผูล้งทนุทีเ่ป็นพลเมืองสหรฐั (US Person) ตำมเจตนำรมณแ์ละขอ้ก ำหนดของกองทนุ Schroder International Selection 
Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) ดงัมีรำยละเอียดปรำกฎอยู่ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุดงักล่ำว  
 
ในกรณีที่บคุคลที่เป็นพลเมืองสหรฐัสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้บริษัทจดักำรจะไม่จดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ เป็นบคุคลดงักล่ำว 
โดยบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) จะช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มดอกเบีย้ (ถำ้มี) คืนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็น
เช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชีกองทนุภำยใน 5 วนัท ำกำร
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุขำ้งตน้ได ้ทัง้นี ้หำกภำยหลงับริษัทจัดกำรทรำบว่ำผูส้ั่งซือ้
หน่วยลงทนุที่ไดร้บักำรจดัสรรจำกนำยทะเบียนเป็นบคุคลที่ไม่มีลกัษณะตำมขอ้ก ำหนดขำ้งตน้ บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
(ถำ้มี) จะแจง้ใหบ้คุคลดงักล่ำวท ำรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุในโอกำสแรกนบัตัง้แต่วนัที่บริษทัจดักำรรูห้รือทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำว ตำมวนัและเวลำ
ที่บริษัทเปิดใหท้ ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุซึ่งจะเป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดในขอ้ 7. “กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ"  
 
6.3. กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  
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7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดักำร 
- ATM 
- Internet 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรื่อรบัซือ้คืน 
- Tele-bank 
 
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

7.3. วิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

7.4.1. บริษัทจดักำร :  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยจะตอ้งสั่งขำยเป็นจ ำนวนหน่วยลงทนุไม่ต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 
บำท ในกำรสั่งขำยคืนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วย
ลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคนื มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะถือว่ำ
ผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมี
ยอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกวำ่ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิทีจ่ะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ไดเ้สรจ็
สิน้สมบรูณแ์ลว้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มี
มลูค่ำขัน้ต ำ่ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนักงำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุ ตำมวนัและเวลำในขอ้ 7.6.1. เรื่อง “วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งกำรขำยคืน เม่ือ
เจำ้หนำ้ที่ตรวจค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุว่ำถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แกผู่ส้ั่ง
ขำยคืนหนว่ยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป  
 
บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑค์ ำนวณรำคำรบัซือ้คืนโดยมลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำรบัซื ้อคืน
หน่วยลงทนุดงักลำ่วจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
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7.4.2. ผูส้นบัสนนุ :  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยจะตอ้งสั่งขำยเป็นจ ำนวนหน่วยลงทนุไม่ต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 
บำท ในกำรสั่งขำยคืนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วย
ลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคนื มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะถือว่ำ
ผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมี
ยอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกวำ่ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิทีจ่ะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ไดเ้สรจ็
สิน้สมบรูณแ์ลว้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มี
มลูค่ำขัน้ต ำ่ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนักงำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทผูส้นบัสนนุ ตำมวนัและเวลำในขอ้ 7.6.1. เรื่อง “วนัและเวลำทีท่  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” โดย
กรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุทีต่อ้งกำรขำยคืน เม่ือเจำ้หนำ้ที่ตรวจ
ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุว่ำถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แก่ผูส้ั่งขำยคนืหน่วย
ลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป  
 
บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑค์ ำนวณรำคำรบัซือ้คืน โดยมลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำรบัซื ้อคืน
หน่วยลงทนุดงักลำ่วจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
7.4.3. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุดว้ยบตัร ATM บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ผ่ำนเครื่อง ATM ของธนำคำรไดท้กุวนัระหวำ่งเวลำใหบ้ริกำร 
ATM ของธนำคำรโดยปฏบิตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอเครื่อง ATM จนครบทกุขัน้ตอน  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 
โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยจะตอ้งสั่งขำยเป็นจ ำนวนหน่วยลงทนุไม่ต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 
บำท ในกำรสั่งขำยคืนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วย
ลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคนื มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะถือว่ำ
ผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมี
ยอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกวำ่ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิทีจ่ะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสำรบนัทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอย่ำงสมบรูณ ์บริษัทจดักำรจะ
ถือหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ละใชอ้ำ้งอิงได ้ 
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หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนเครื่อง ATM จำกระบบงำน บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 30 วนันบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำก
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดย้ื่นค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดักำรและบริษัทจดักำรไม่สำมำรถรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยไดโ้ดยอยู่ใน
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรตำมหวัขอ้เร่ือง “กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ” ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
อำจขอยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดใ้นระหว่ำงเวลำท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุที่ผูส้นบัสนนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดย้ื่นค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้
กำรยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณก์็ต่อเม่ือไดร้บัอนมุตัิจำกบริษัทจดักำรก่อน  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรใหบ้ริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.4. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร (Tele-bank)  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และ/หรือหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย ์(ถำ้มี) ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่ง
สำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่ริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ สำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ ผ่ำนหมำยเลขโทรศพัทท์ี่บริษทัจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 
โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำน
อำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอ
สงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำและ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสงวน
สิทธิในกำรก ำหนดมลูคำ่สงูสดุของกำรท ำรำยกำรในแต่ละครัง้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นผลให้
จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏ
อยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษทัจดักำรจะถือว่ำผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ใน
รำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิ
ที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผู ้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
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ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัขอ้ “กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนุน ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ำกบั
ภำษีส ำหรบัคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือรบัเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 14.1.  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผำ่นทำงระบบ
โทรศพัทอ์ตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้งภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งขำยคนื สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้
เท่ำนัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยงัไม่เปิดใหบ้ริกำรขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จนกว่ำบริษัทจดักำรจะพรอ้ม
ใหบ้ริกำรได ้โดยจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรใหบ้ริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.5. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร (Internet)  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ
หรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และ/หรือหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย ์(ถำ้มี) ตำมรำยชื่อที่บรษิัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอ
เอกสำรดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ สำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
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บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 
โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำน
อำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอ
สงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำและ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสงวน
สิทธิในกำรก ำหนดมลูคำ่สงูสดุของกำรท ำรำยกำรในแต่ละครัง้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นผลให้
จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏ
อยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษทัจดักำรจะถือว่ำผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ใน
รำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิ
ที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนักงำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัขอ้ “กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุ ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ำกบั
ภำษีส ำหรบัคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือรบัเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 14.1.  
 
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 หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
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5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยงัไม่เปิดใหบ้ริกำรขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จนกว่ำบริษัทจดักำรจะพรอ้มใหบ้ริกำร
ได ้โดยจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
เกี่ยวขอ้ง  
 
6) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรใหบ้ริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.6. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ (Internet)  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งขำยคนืแตล่ะ
ครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืต ่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ
ตอ้งกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงค์
จะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุมียอดคงเหลือของหนว่ย
ลงทนุต ่ำกวำ่ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสั่งขำยคืน
หน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินจิของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่
ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทุน โดยจะปิดประกำศไวท้ี่
ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวน
หน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่ บมจ. 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัติำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรทีร่ะบบุนหนำ้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
กำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ใหถ้ือว่ำเป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำ
ภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ  
 
ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุไม่ได ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรใหบ้ริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
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7.4.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อลงทนุ 
โดยบริษัทจดักำรจะแจง้กำรเพ่ิมเติมช่องทำงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้้
ลงทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
 
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 
 
บริษัทจดักำรจะเปิดรบัค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุภำยหลงัปิดกำรเสนอขำยครัง้แรกภำยใน 20 วนัท ำกำรหลงัจำกปิดกำรเสนอขำยครัง้แรก โดยผูถ้ือหน่วย
ลงทนุสำมำรถส่งค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน(ถำ้มี) หรือช่องทำงต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้น
โครงกำรจดักำร ไดท้กุวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ในระหวำ่งเวลำเริ่มเปิดท ำกำรถึง 13.00 น. โดยบริษัทจดักำรจะประกำศวนัที่มิใช่วนัท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) ทัง้นี ้ บริษัทจดักำรขอ
สงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหเ้พ่ิมมำกขึน้ ซึ่งจะไม่เกินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ
แลว้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษิัทจดักำรและ
ผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่ว ในกรณีที่กองทนุไดร้บัผลกระทบจำกกำรช ำระหรือรบั
ช ำระเงินค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุจำกกองทนุหลกั หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำน
ของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) 
 
วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไวใ้นรำยละเอียดโครงกำร ซึ่งเป็นวนัที่ตำมปฏิทินที่เป็นวนัท ำกำร
ตำมปกติของบริษัทจดักำร และวนัท ำกำรของประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ และวนัท ำกำรของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุในต่ำงประเทศ (ถำ้มี) หรือ
ตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนดเพ่ิมเติม 
 
เง่ือนไขอ่ืนๆ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปลี่ยนแปลง วนั เวลำ และวิธีกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ดงันี  ้
 
(1) บริษัทจดักำรอำจจะท ำกำรแกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด วนัและเวลำในกำรรบัค ำสั่งซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหำกเห็นว่ำเกิด
เหตกุำรณใ์ดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรสง่ค ำสั่งซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศ หรืออำจมีผลกระทบต่อระยะเวลำ
กำรช ำระเงินหรือรบัช ำระเงินค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศ หรืออำจมีผลใหไ้ม่สำมำรถหำหลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุเพ่ือใหเ้ป็นไปตำม
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทนุได ้หรือกรณีที่เห็นว่ำอำจก่อเกิดผลเสียหำยใดๆ แก่กองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุ หรือเห็นว่ำกองทนุอยู่ใน
ภำวะที่ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม เป็นตน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบ โดย
ปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน (ถำ้มี) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วย
ลงทนุเป็นหลกั 
 
(2) ในกรณีที่วนัท ำกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักล่ำว ตรงกบัวนัที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยมีค ำสั่งใหเ้ป็นวนัหยดุกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ซึ่งอำจเป็นวนัที่บริษัทจดักำรเปิด
ท ำกำรแต่มีค ำสั่งใหเ้ป็นวนัหยดุกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ) บริษัทจดักำรจะเลื่อนกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออกไปเป็นวนัท ำกำรถดัไป 
หรืออ่ืนๆ ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร 
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7.6.2. กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
(1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) ช ำระเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุ ภำยใน 5 
วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ โดยจดัส่งเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่ งจ่ำยในนำมผู้
ถือหน่วยลงทนุทำงไปรษณียล์งทะเบียน หรือน ำเงินดงักล่ำวไปช ำระคำ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอ่ืนที่อยู่ภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำร ตำม
ควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 
 
(2) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีควำมประสงคร์บัช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยกำรน ำเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำร บริษทัจดักำรจะน ำเงินเขำ้
บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำน
ระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ 
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุได ้และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่สั่งขำยคนืหน่วยลงทนุตกลงที่จะรบั
ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดักำรอำจช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุดงักล่ำวเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน
อ่ืนได ้โดยจะด ำเนินกำรภำยใตเ้ง่ือนไขที่ระบไุวใ้นขอ้ “กำรช ำระค่ำรบัซือ้คืน สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน” 

ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วย
ลงทนุดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะไม่นบัรวมวนัหยดุท ำกำรในต่ำงประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบั
ธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม 

ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่ว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้ในกรณีทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ภำยหลงั โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำร 

7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปลี่ยนแปลง วนั เวลำ และวิธีกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ดงันี ้
 
(1) บริษัทจดักำรอำจจะท ำกำรแกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด วนัและเวลำในกำรรบัค ำสั่งซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหำกเห็นว่ำเกิด
เหตกุำรณใ์ดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรสง่ค ำสั่งซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศ หรืออำจมีผลกระทบต่อระยะเวลำ
กำรช ำระเงินหรือรบัช ำระเงินค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศ หรืออำจมีผลใหไ้ม่สำมำรถหำหลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุเพ่ือใหเ้ป็นไปตำม
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทนุได ้หรือกรณีที่เห็นว่ำอำจก่อเกิดผลเสียหำยใดๆ แก่กองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุ หรือเห็นว่ำกองทนุอยู่ใน
ภำวะที่ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม เป็นตน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบ โดย
ปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน (ถำ้มี) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วย
ลงทนุเป็นหลกั 
 
(2) ในกรณีที่วนัท ำกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักล่ำว ตรงกบัวนัที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
และ/หรือหน่วยงำนอืน่ใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยมีค ำสั่งใหเ้ป็นวนัหยดุกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ซึ่งอำจเป็นวนัที่บริษัทจดักำรเปิด
ท ำกำรแต่มีค ำสั่งใหเ้ป็นวนัหยดุกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ) บริษัทจดักำรจะเลื่อนกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออกไปเป็นวนัท ำกำรถดัไป 
หรืออ่ืนๆ ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร  
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8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดักำร 
- ATM 
- Internet 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรื่อรบัซือ้คืน 
- Tele-bank 
 
8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

กองทนุนีจ้ดัอยู่ในกลุ่มกองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด”์ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหว่ำงกองทนุไดภ้ำยในกลุ่มกองทนุ “กรุงศรีไทย
แลนด”์ ซึ่งอยู่ภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัทจดักำรเท่ำนัน้ กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่ำวหมำยถึง กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุหนึ่ง (“กองทนุ
ตน้ทำง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุปลำยทำง”) ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรน ำ
เงินค่ำขำยคืนซึ่งไดห้กัค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) เพื่อน ำไปช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลำยทำง ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวน
สิทธิที่จะไม่อนญุำตใหมี้กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวำ่งกองทนุบำงกองทนุก็ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษทัจดักำร 
 
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุในกำรขำยคนืหน่วยลงทนุในกองทนุตน้ทำง และสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุในกำรซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุปลำยทำง จะเกิดขึน้
หลงัจำกที่ไดมี้กำรบนัทึกขอ้มลูกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุลงในระบบของนำยทะเบียนแลว้เท่ำนัน้ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรปิดใหบ้ริกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นกำรชั่วครำวและ/หรือถำวรในกรณีที่
บริษัทจดักำรเห็นวำ่ไม่เป็นประโยชนส์งูสดุ หรือมีผลกระทบในทำงลบต่อกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อย่ำงน้อย 3 วนั
ท ำกำรก่อนกำรใชส้ิทธิในกำรปิดรบัค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุ 
 
8.2.1. วนัและเวลำในกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 
บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มเปิดใหบ้ริกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกำศ ณ 
ส ำนกังำนของบริษทัจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้ม)ี 
 
บริษัทจดักำรจะเปิดใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) หรือ
ช่องทำงต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ไดท้กุวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ในระหว่ำงเวลำ ดงันี ้
 
- ในกรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ในระหว่ำงเวลำเริ่มเปิดท ำกำร - 13.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ออกจำกกองทนุใหเ้พ่ิมมำกขึน้ ซึ่งจะไม่เกินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหนว่ยลงทนุแลว้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
ดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
 
- ในกรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลำยทำง ในระหว่ำงเวลำเริ่มเปิดท ำกำร – 15.30 น.  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ที่กองทนุปลำยทำงในวนัท ำกำรก่อนวนัที่กองทนุปลำยทำงจะไดร้บัเงินจำกกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุจำกกองทนุตน้ทำง 
 
โดยบริษัทจดักำรจะประกำศวนัที่มิใช่วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุใหท้รำบลว่งหนำ้ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือ
ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้ม)ี 
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุดงักล่ำว ในกรณีที่กองทนุไดร้บัผลกระทบจำกกำรช ำระหรือรบัช ำระ
เงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุจำกกองทนุหลกั หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัท
จดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) 
 
วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไวใ้นรำยละเอียดโครงกำร ซึ่งเป็นวนัที่ตำมปฏิทินที่เป็นวันท ำกำร
ตำมปกติของบริษัทจดักำร และวนัท ำกำรของประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ และวนัท ำกำรของประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุในต่ำงประเทศ (ถำ้มี) หรือ
ตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนดเพ่ิมเติม 
 
เง่ือนไขอ่ืนๆ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปลี่ยนแปลง วนั เวลำ และวิธีกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ดงันี ้
 
(1) บริษัทจดักำรอำจจะท ำกำรแกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด วนัและเวลำในกำรรบัค ำสั่งซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหำกเห็นว่ำเกิด
เหตกุำรณใ์ดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรสง่ค ำสั่งซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศ หรืออำจมีผลกระทบต่อระยะเวลำ
กำรช ำระเงินหรือรบัช ำระเงินค่ำซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศ หรืออำจมีผลใหไ้ม่สำมำรถหำหลกัทรพัยท์ี่จะลงทนุเพ่ือใหเ้ป็นไปตำม
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทนุได ้หรือกรณีที่เห็นว่ำอำจก่อเกิดผลเสียหำยใดๆ แก่กองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุ หรือเห็นว่ำกองทนุอยู่ใน
ภำวะที่ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม เป็นตน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบ โดย
ปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน (ถำ้มี) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วย
ลงทนุเป็นหลกั 
 
(2) ในกรณีที่วนัท ำกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักล่ำว ตรงกบัวนัที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยมีค ำสั่งใหเ้ป็นวนัหยดุกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ซึ่งอำจเป็นวนัที่บริษัทจดักำรเปิด
ท ำกำรแต่มีค ำสั่งใหเ้ป็นวนัหยดุกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ) บริษัทจดักำรจะเลื่อนกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออกไปเป็นวนัท ำกำรถดัไป 
หรืออ่ืนๆ ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร 
 
8.2.2. รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทนุดงัต่อไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดรำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(1) กรณีเป็นกองทนุตน้ทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจำกกองทนุ จะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พื่อค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนของวนัท ำ
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทำง หกัดว้ย ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุตน้ทำง (ถำ้มี)และค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
(2) กรณีเป็นกองทนุปลำยทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเขำ้กองทนุ จะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำขำยของวนัท ำกำรก่อน
วนัที่กองทนุปลำยทำงจะไดร้บัเงินจำกกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจำกกองทนุตน้ทำง บวกดว้ย ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุ
ปลำยทำง (ถำ้มี) และคำ่ใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
 
8.2.3. วิธีกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยใหร้ะบจุ ำนวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่ำในกำรสบัเปลี่ยนไม่ต ่ำกว่ำ 
200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุ
คงเหลือต ่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุตอ้งกำรสบัเปลี่ยน มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่
บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึก
โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ และในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลอืของหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบั
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภำยใตว้ิธีกำรที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยไม่
ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ
โดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิัทจดักำร  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่
ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่
ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็น
จ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ในกรณีของกองทนุปลำยทำง ผูถ้ือหนว่ยลงทนุจะไดร้บักำรยกเวน้ขอ้จ ำกดัจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ในกำรซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ระบใุนหวัขอ้ “กำรสั่ งซือ้หน่วย
ลงทนุ”  
 
ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งสบัเปลีย่นนัน้ได้เสรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ เวน้
แต่จะไดร้บัอนญุำตจำกบรษิัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
(1) วิธีกำรสบัเปลี่ยนที่บรษิัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุไดท้กุวนัท ำกำรซือ้ขำยในเวลำท ำกำร โดยกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ใน
ค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งกำรสบัเปลี่ยน เม่ือเจำ้หนำ้ที่ตรวจค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุว่ำถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้งแลว้แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป  
 
(2) วิธีกำรสบัเปลี่ยนผำ่นเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถท ำรำยกำรดว้ยบตัร ATM บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ผ่ำนค ำสั่งของเครื่อง ATM ของธนำคำรไดท้กุวนัระหว่ำงเวลำใหบ้ริกำร 
ATM ของธนำคำรโดยปฏบิตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอเครือ่ง ATM จนครบทกุขัน้ตอน  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำร
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนกอ่นหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนั
ท ำกำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดในหวัขอ้ 8.2.2. “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสำรบนัทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอย่ำงสมบรูณ ์บริษัทจดักำรจะ
ถือหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ละใชอ้ำ้งอิง  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นเครื่อง ATM จำกระบบงำน บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำก
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะแจง้ใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุท ำกำรตรวจสอบรำยกำรทัง้หมดกบัสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและหำกถกูตอ้งก็จะด ำเนินกำรใหน้ำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุยกเลิกหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทำงเท่ำกบัจ ำนวนที่ระบไุวใ้นค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุและเพ่ิมจ ำนวนหน่วยลงทนุกองทุน
ปลำยทำงเท่ำกบัจ ำนวนหน่วยลงทนุทีค่  ำนวณไดต้ำมหลกัเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ”  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรใหบ้ริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไวใ้นระบบโทรศพัทข์องบริษัทจดักำร  
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(3) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผำ่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอ
เอกสำรดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผ่ำนหมำยเลขโทรศพัทท์ีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำร
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนกอ่นหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนั
ท ำกำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดในหวัขอ้ 8.2.2. “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฎอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยระบจุ ำนวนหน่วย ขัน้ต ่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรขอสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำและ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และ/
หรือสงวนสิทธิในกำรก ำหนดมลูค่ำสงูสดุของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่
ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่
ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวน
หน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำน
ทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ เวน้แต่จะไดร้บัอนญุำตจำก
บริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยน สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำร
ไดเ้ท่ำนัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
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5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรใหบ้ริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไวใ้นระบบโทรศพัทข์องบริษัทจดักำร  
 
(4) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษทัจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ัตโนมตัิ
หรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำร
ดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำร
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนกอ่นหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนั
ท ำกำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดในหวัขอ้ 8.2.2. “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฎอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยระบจุ ำนวนหน่วย ขัน้ต ่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรขอสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรก ำหนดมลูค่ำสงูสดุของกำรท ำรำยกำรใน
แต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่
ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่
ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวน
หน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำน
ระบบอินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ เวน้แต่จะได้รบัอนญุำตจำก
บริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกระบบอินเทอรเ์น็ตของผูส้ั่งสบัเปลี่ยน สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ท่ำนัน้ บรษิัทจดักำรจะ
พิจำรณำจำกหลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
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4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรใหบ้ริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไวใ้นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
(5) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยใหร้ะบจุ ำนวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่ำในกำรสบัเปลี่ยนไม่ต ่ำกว่ำ 
200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุ
คงเหลือต ่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุตอ้งกำรสบัเปลี่ยน มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่
บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุทัง้หมด เท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่นัทึก
โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ และในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลอืของหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุขอ
สงวนสิทธิที่จะรบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุโดย
ไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำและ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลำยทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บักำรยกเวน้ขอ้จ ำกดัจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ในกำรซือ้หนว่ยลงทนุตำมที่ระบใุนหัวขอ้ “กำร
สั่งซือ้หน่วยลงทนุ”  
 
ในกรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ย
ลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ 
บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
กำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด ใหถ้ือว่ำเป็นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนถดั
มำ โดยบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดในหวัขอ้ 8.2.2. “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” ซึ่งไดร้บักำร
รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้ง
หรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิด
ประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุเป็นจ ำนวนหนว่ยไดต้ำมปกติ  
 
ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งสบัเปลีย่นนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบั
ดลุยพินิจของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้
จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
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(6) กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต 
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อลงทนุ 
โดยบริษัทจดักำรจะแจง้กำรเพ่ิมเติมช่องทำงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้้
ลงทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทน บริษัทจดักำร
จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้

10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดมี้ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้นกรณี
ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำมีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุ
เปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
 
(2) มีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรยงัไม่ไดช้ ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย ลงทนุ บรษิัทจดักำร
พบว่ำรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำโดยรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ย
ละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
(3) มีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้ับรองขอ้มลูใน
รำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง
ตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุตำม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดักำรอำจเลื่อนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่มี
ค  ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรผ่อนผนัดงักล่ำวไม่รวมกรณีตำม (1) ซึ่งบริษัทจดักำร
จะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ประกำศกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำรและสถำนที่ตดิต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำย
หรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) และแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดมี้ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุทรำบโดยพลนั  
 
(2) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ำรำยงำนในเรื่องดงักล่ำว พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนกำรไดร้บัควำม
เห็นชอบหรือกำรรบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบโดยพลนั โดยบรษิัทจดักำรอำจมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรดงักล่ำวแทนก็ได ้ 
 
(3) ในระหว่ำงทีบ่ริษัทจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุนัน้หำกถึงวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุวนัอ่ืน และมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่ง
ขำยคืนหนว่ยลงทนุอีก บริษัทจดักำรจะตอ้งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะตอ้งช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่ยงั
คำ้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จึงช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่สั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ต่อไป  
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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  
 
(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  
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(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 ำกำรสุดทำ้ยก่อนวนั
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  
 
11.4 ในกรณีที่วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดป้ระกำศก ำหนดใหเ้ป็นวนัหยดุท ำกำรของ
บริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ บริษทัจดักำรจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน และค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุส ำหรบัวนัดงักล่ำว และแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุทรำบล่วงหนำ้เกี่ยวกบักำรหยดุรบัค ำสั่งในกรณีดงักล่ำวไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำรก่อนถึงวนัหยดุท ำกำรกรณีพเิศษนัน้ โดยกำรปิดประกำศไวใ้นที่
เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัท รวมทัง้จดัใหมี้ประกำศดงักล่ำวไว ้ณ สถำนที่ตดิต่อทกุแห่งของผูส้นับสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ใช้
เป็นสถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้มี)  

12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือรกัษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ หรือเพ่ือรกัษำ
เสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศใหบ้รษิัทจดักำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นกำรชั่วครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ใหข้ยำยระยะเวลำหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปได  ้

13. เงือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

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

ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล  
 
14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ :  

ไม่มี  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่ประมำณกำรไดท้ี่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.7392 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัที่ค  ำนวณ  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดขำ้งตน้ ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
 
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวม  
   
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.0642 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
 
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
 
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ไม่มี  
 
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ไม่มี  



กองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตำร ์                                                                                      28/02/2022  Page 56 

15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ1.6050ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำและประชำสมัพนัธก์องทนุรวม และค่ำสื่อโฆษณำและประชำสมัพนัธก์องทนุรวม 
ตลอดจนกำรจดัสมัมนำแนะน ำกองทนุและคำ่ใชจ้่ำยในกำรเซ็นสญัญำตำ่งๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบักองทนุรวม  
    (1.1) ในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก  
         - จะเรียกเก็บจำกกองทนุเม่ือมีค่ำใชจ้่ำยเกิดขึน้ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีบรษิัทอำจพิจำรณำตดัจ่ำยทัง้จ ำนวนหรือทยอยตดัจ่ำยเป็น
ค่ำใชจ้่ำยกองทนุรวมเฉลี่ยเท่ำกนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่ไดร้บัประโยชน ์ทัง้นี ้ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวขำ้งตน้รวมกนัจะไม่เกิน 1 ลำ้นบำท 
    (1.2) ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก  
         - จะเรียกเก็บจำกกองทนุเม่ือมีค่ำใชจ้่ำยเกิดขึน้ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีบรษิัทอำจพิจำรณำตดัจ่ำยทัง้จ ำนวนหรือทยอยตดัจ่ำยเป็น
ค่ำใชจ้่ำยกองทนุรวมเฉลี่ยเท่ำกนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่ไดร้บัประโยชนจ์ำกค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยดงักลำ่วขึน้ ทัง้นี ้
ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวขำ้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัสิน้รอบปีบญัชีล่ำสดุของกองทนุรวม  
(2) ค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในกำรจดัตัง้กองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง  
(3) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ จดัพิมพ ์และจดัส่ง รำยงำนหนงัสือบอกกล่ำว ประกำศ และรำยงำนต่ำงๆ รวมถึงกำรลงประกำศในหนงัสือพิมพร์ำยวนั และ
หรือข่ำวสำรถึงผูถ้ือหนว่ยลงทนุที่บรษิทัจดักำรจดัท ำ หรือที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือกฎหมำยก ำหนด ตำมที่จ่ำย
จริง 
(4) ค่ำใชจ้่ำยอนัเกี่ยวเนื่องจำกกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำร หรือกำรเปลี่ยนประเภทโครงกำร เช่น กำรลงประกำศหนงัสือพิมพ ์กำรจดัประชมุผู้ถือหน่วย
ลงทนุ กำรท ำเอกสำรแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุ กำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือ คำ่ใชจ้่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้จำกกำรปฏิบตัติำมกฎหมำย หรือประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็นตน้ ตำมที่จ่ำยจริง 
(5) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำ จดัพิมพ ์จดัส่ง และคำ่แปลหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุหรือเอกสำรอื่นๆ เกี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ และ
แบบฟอรม์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุรวม อำทิเช่น ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ใบค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ บตัรตวัอย่ำงลำยมือชื่อ ใบยืนยนั หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุหรอืใบหน่วยลงทนุ หรือสมดุบญัชแีสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ เป็นตน้ ตำมที่จ่ำย
จริง 
(6) ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี และค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ ในกำรสอบบญัชี ซึ่งรวมถึงกำรตรวจสอบทรพัยส์ินที่อยู่ในประเทศและต่ำงประเทศ ตำมที่จ่ำยจริง  
(7) ค่ำตอบแทนผูช้  ำระบญัชี และผูด้แูลผลประโยชนใ์นระหว่ำงกำรช ำระบญัชีกองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง 
(8) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมกำรออกเช็คค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุหรือค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเขำ้บญัชีใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุ (ถำ้มี) ตำมอตัรำที่ธนำคำรพำณิชยห์รือสถำบนักำรเงินเรียกเก็บจำกกำรใชบ้ริกำรโอนเงินค่ำขำยคนืหนว่ยลงทนุเพ่ือเขำ้บญัชีของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ ตำมที่จ่ำยจริง 
(9) ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรติดต่อประสำนงำนกบับคุคลที่เกี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศ (ถำ้มี) เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของกองทนุ เช่น ค่ำ
โทรศพัทท์ำงไกล ค่ำโทรสำรทำงไกล คำ่เดินทำง ค่ำที่พกั ค่ำเบีย้เลีย้ง ค่ำประกนักำรเดินทำง เป็นตน้ ตำมที่จ่ำยจริง 
(10) ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวกบักำรช ำระรำคำ รบัช ำระรำคำ ส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัย ์อำทิเช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใชจ้่ำยในกำรใชบ้ริกำร settlement advance หรือ contractual settlement เป็นตน้ ตำมที่จ่ำยจริง 
(11) ค่ำใชจ้่ำยทำงดำ้นภำษีที่เกิดจำกกำรลงทนุในต่ำงประเทศ เช่น ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย หรือภำษีอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ 
(ถำ้มี) ตำมที่จ่ำยจริง 
(12) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดขึน้จำกกำรเก็บรกัษำทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ (ถำ้มี) ตำมที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกินรอ้ยละ 0.5350    ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุรวม 
(13) ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้อนัเนื่องมำจำกกำรจ่ำยผลตอบแทนของตรำสำร และ/หรือกำรท ำรำยกำรผ่ำนระบบ Euroclear, Cedel รวมทัง้ระบบอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชนข์องกองทนุ ตำมที่จ่ำยจริง 
(14) ค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ในกำรมีบญัชีและกำรโอนหลกัทรพัยข์องกองทนุของธนำคำรทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น 
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ที่ธนำคำรเรียกเกบ็ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำไปรษณียำกร คำ่โทรศพัท ์ค่ำโทรสำร ค่ำสมดุเช็ค เป็นตน้ ตำมที่จ่ำยจริง 
(15) ค่ำใชจ้่ำยและ/หรือค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์กำรลงทนุในหลกัทรพัย ์เช่น ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ค่ำประกนัควำม
เสี่ยงอนัเนื่องจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน และ/หรืออตัรำดอกเบีย้ เป็นตน้ ตำมที่จ่ำยจริง 
(16) ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรช ำระรำคำหลกัทรพัยล์่วงหนำ้ของผูร้บัฝำกทรพัยส์ินในต่ำงประเทศส ำหรบักรณีกำรลงทนุในต่ำงประเทศ (ถำ้มี) ตำมที่จ่ำย
จริง 
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(17) ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรผิดนดัช ำระรำคำ (Failed Trade) (ถำ้มี) ตำมที่จ่ำยจริง 
(18) ค่ำฤชำ ค่ำธรรมเนียม และ/หรือค่ำใชจ้่ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบักำรลงทนุในต่ำงประเทศ เช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำรต่ำงๆค่ำธรรมเนียมกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำย และ/หรือค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบักำรจดัหำ ไดม้ำ รบัมอบ ส่งมอบ ดแูล รักษำ ป้องกนั
ผลประโยชน ์ซึ่งสินทรพัยห์รือหลกัทรพัยต์่ำงๆ ของกองทนุที่นอกเหนือไปจำกที่ไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 15.2. “ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์รำยปี” เป็นตน้ 
ตำมที่จ่ำยจริง 
(19) ค่ำอำกรแสตมป์ และค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง 
(20) ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรตดิตำมทวงถำม หรือกำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรบัช ำระหนีใ้ด ๆ ของกองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง 
(21) ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุรวมในกำรใชบ้ริกำร เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้ริกำร INFO-BANKING ค่ำสมดุเช็ค ค่ำอำกร
แสตมป์ เป็นตน้ ตำมที่จ่ำยจริง  
(22) ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรรบัจ ำนองอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อเป็นหลกัประกนักำรลงทนุของกองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง 
(23) ค่ำใชจ้่ำย (ถำ้มี) ในกำรด ำเนินคดีของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่ หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจดักำร เพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
(24) ค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรกองทนุรวม และคำ่ใชจ้่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบักำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย หรือส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งมีประกำศก ำหนด เช่น ค่ำทีป่รกึษำกฎหมำย เป็นตน้ ตำมที่จ่ำยจริง 
 
หมำยเหต ุ:  
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้  
 
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 5.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ 
 - ในระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก ไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่ำที่ตรำไว ้
 - ภำยหลงัจำกระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก ไม่เกินรอ้ยละ 5.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำขำย 
 
อนึ่ง กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ บริษทัจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุใหก้บัผูล้งทุนแตล่ะ
กลุ่มไม่เท่ำกนั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบรำยละเอียดลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษทัจดักำร และ/
หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี)  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะระบขุอ้ควำม “บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกนั ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบรำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษทัจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำร
ขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี)” ไวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั เพ่ือใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุได้รบัทรำบขอ้มลูดงักลำ่ว 
 
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไม่มี  
 
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ (Switching In) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 5.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
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15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ไม่มี  
 
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ :  
ในอตัรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนในวนัที่ยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ กำรออกใบหน่วยลงทนุ กำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอ่ืน 
ๆ ที่เกิดขึน้จริง ซึ่งพิสจูนไ์ดว้่ำเป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคดิค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
ตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักลำ่ว 
 
15.3.6. ค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) :  
 
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
ตำมที่จ่ำยจริง  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ จะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำร
ใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะถกูเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรใชบ้ริกำรผ่ำนธนำคำรพำณิชยห์รือสถำบนักำรเงิน (ถำ้มี) อำทิเช่น  
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำรพำณิชย ์เป็นตน้ ตำมอตัรำที่ธนำคำรพำณิชยห์รือสถำบนักำรเงินก ำหนด 
 
ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ ที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุขอใหบ้ริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) หรือนำยทะเบียนด ำเนินกำรใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจำกรำยกำรขัน้ตน้ตำมที่จ่ำยจริง  
 
ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้  
 
15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจำ่ยค่ำธรรมเนียม :  

ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมขอ้ 15.2.6 (1) ถึง (29) ขำ้งตน้ จะบวกดว้ยภำษีมลูค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดในท ำนองเดียวกนั (ถำ้มี)  
 
กำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมตำมขอ้ 15.2.6 (1) (2) และ (3) จะค ำนวณทกุวนัโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม ในแต่ละวนัในกำรค ำนวณ และจะ
ช ำระตดัจ่ำยจำกบญัชีกองทนุรวมเป็นรำยเดือน  
 
ค่ำใชจ้่ำยตำมขอ้ 15.2.6 (7) ถึง (29) จะเรียกเก็บจำกกองทนุรวมตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีบริษัทจดักำรจะพิจำรณำตดัจ่ำยทัง้จ ำนวนหรือ
ทยอยตดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยกองทนุรวมเฉลี่ยเท่ำกนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่จะไดร้บัประโยชนจ์ำกค่ำใชจ้่ำยนัน้ๆ ทัง้นี ้กำรตดัค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวจะเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย  
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15.5. กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย :  

15.5.1 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย 
 
15.5.1.1  ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะลดคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร และไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ บริษัท
จดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบอย่ำงทั่วถึงดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีมี่กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย
ดงักล่ำว ทัง้นี ้กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซต์
ของบริษัทจดักำร หรือ ณ สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) เป็นตน้  
 
15.5.1.2  กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยใหแ้ตกตำ่งไปจำกโครงกำร ใหถ้อืว่ำส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม
โครงกำรในเรื่องดงักล่ำวเม่ือบริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 15.5.1.1 ขำ้งตน้แลว้ 
 
15.5.2 กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรตอ้งค ำนึงถึงควำม
สมเหตสุมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงทั่วถึงดว้ยวิธีกำรที่
เหมำะสม อนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว โดยอย่ำงนอ้ยตอ้งจดัใหมี้กำรเผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร และ ณ 
สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดักำร และผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
15.5.2.1  ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 
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 
 
อนึ่ง บริษัทจดักำรจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมขอ้ 15.5.1.2 หรือขอ้ 15.5.2.2 ขำ้งตน้ ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย  
 
15.6. หมำยเหต ุ:  

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

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยมลูค่ำ
ทรพัยส์ินของกองทนุจะค ำนวณจำกมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุที่ลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศรวมกบัมลูค่ำทรพัยส์ิน
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สทุธิที่กองทนุลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในประเทศ เวน้แตส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืน กำรใชอ้ตัรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศ เพ่ือค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธิ และมลูค่ำหนว่ยลงทนุเป็นเงินบำท ในกรณีทีมิ่ไดมี้กำรท ำสัญญำประกนัควำม
เสี่ยง บริษัทจดักำรจะใชอ้ตัรำแลกเปลีย่นที่เหมำะสม ณ วนัท ำกำรนัน้เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ และจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหน่วย
ลงทนุภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป โดยอตัรำแลกเปลี่ยนดงักล่ำวเป็นอตัรำแลกเปลี่ยนที่บรษิัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนต์กลงรว่มกนั 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนนิกำรดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะตอ้งขอควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชนก์่อนทุกครัง้  
 
2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด 
ตำมระยะเวลำดงัต่อไปนี ้
 
(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป  
 
(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(2.3) ประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไป 
 
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่ไม่เปิดใหซ้ือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุวนัท ำ
กำร จะประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิและมูลค่ำหนว่ยลงทนุของวนัดงันีเ้พ่ิมเติมดว้ย 
 
1. วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีกำรขอผ่อนผนัและค ำนวณแบบ forward 
pricing บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บรษิัทจดักำรมีอยู่ ณ วนัท ำกำรก่อนวนัท ำ
กำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุมำประกำศ 
 
2. วนัท ำกำรสดุทำ้ยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยใน  3 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุแต่
ละครัง้ห่ำงกนัเกินกว่ำ 1 เดือน 
 
3. วนัที่ปรำกฏเหตกุำรณท์ี่น่ำเช่ือไดว้่ำจะมีผลกระทบต่อมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส 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) ในกรณีที่กำรประกำศตำม (2.3) และ (2.4) ไดก้ระท ำผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่ำหน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมำคม (NAV Center) หรือช่องทำงอ่ืน
ที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรบั บริษัทจดักำรจะประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูคำ่หน่วยลงทนุภำยใน 4 วนัท ำกำรถดัไปก็ได ้ 
 
ทัง้นี ้กองทนุอำจด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมขอ้ (2.1) - (2.4) ขำ้งตน้ได ้ในกรณีที่กรอบระยะเวลำที่ก ำหนดตำมขอ้ (2.1) – (2.4) นัน้ตรง
กบัวนัหยดุของกองทนุหลกัหรือประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุหรือตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตำมที่เป็นเหตใุหก้องทนุ
ไม่ไดร้บัขอ้มลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำ
หน่วยลงทนุได ้อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัท
จดักำรไดร้บัขอ้มลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั และประกำศขอ้มลูดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิฯ 
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3. กำรใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรบัมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้น
กำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดั
ทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูค่ำหน่วยลงทนุตำมทีค่  ำนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำย
และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมทีค่  ำนวณไดใ้น (3.2)  
 
(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนยิมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชนน์ัน้รวมเขำ้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุเปิด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ 16.2  ขำ้งตน้ เม่ือมีเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว  
 
(2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดักำรตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรำกฏเหตดุงักลำ่ว  
 
เง่ือนไขพิเศษ 
 
1. กำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธิกรณีที่วนัท ำกำรในประเทศไทยตรงกบัวนัหยดุท ำกำรในต่ำงประเทศ บรษิัทจดักำรจะใชร้ำคำหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์นิ
ล่ำสดุที่มีเป็นฐำนในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ทัง้นีเ้วน้แต่กรณีที่บริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นรว่มกนัว่ำควรที่จะใชร้ำคำอื่น
ที่เหมำะสมกว่ำแทน 
 
2. อตัรำแลกเปลี่ยนที่ใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำหลกัทรพัยท์ี่เป็นสกลุเงินตรำตำ่งประเทศ บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ 
รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนที่เหมำะสม ซึ่งเป็นอตัรำแลกเปลี่ยนที่บริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชน์
ตกลงรว่มกนั 
 
3. กำรหยดุค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ 
เวน้แต่กรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ไดแ้กไ้ข 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ประกำศ ก ำหนด สั่งกำร เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่ำงอ่ืน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุค ำนวณ และไม่ประกำศ
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ เม่ือบริษัทจดักำรเห็นว่ำมีเหตกุำรณต์ำ่งๆ ที่
อำจส่งผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ และ/หรืออำจมีผลกระทบต่อกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินของกองทนุจนเป็นเหตใุหไ้ม่สำมำรถ
ค ำนวณไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม อำทิเช่น เม่ือปรำกฏเหตกุำรณต์่ำงๆ ดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) กรณีที่ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศที่กองทนุไดล้งทนุในหลกัทรพัยท์ี่ซือ้ขำยในตลำดดงักลำ่วเกินกวำ่รอ้ยละ 10 ของ มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทนุไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ 
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(ข) กรณีเกิดเหตกุำรณท์ีท่  ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงเสรี และท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศไดต้ำมปกติ  
 
(ค) กรณีที่ปรำกฏเหตกุำรณอ่ื์นใด ตำมที่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน ซึ่งบริษัทจดักำรจะยื่นขอผ่อนผนัจำกส ำนกังำนก่อนเป็นรำยกรณี อำทิเช่น 
 
(1) เม่ือตลำดหลกัทรพัยห์รือตลำดทำงกำรอ่ืนใด ที่หลกัทรพัยห์รือตรำสำรอื่นใดที่กองทนุมีไวห้รือลงทนุไว ้หรือฝำกเงินไว ้ปิดท ำกำร ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็
ตำมที่นอกเหนือจำกกำรปิดท ำกำรตำมปกติหรือตอ้งหยดุกำรด ำเนินกำรอนัเป็นปกติชั่วขณะ 
 
(2) เม่ือปรำกฏเหตกุำรณใ์นกรณีที่กำรท ำรำยกำร ซือ้-ขำย หลกัทรพัย ์และ/หรือตรำสำรอื่นใดที่กองทนุลงทนุไวห้รือมีไว ้ถกูจ ำกดั หรือ ถูกระงบั ในกำร
ท ำรำยกำร (restricted and suspended) หรือ 
 
(3) เม่ือปรำกฏเหตกุำรณใ์นกรณีที่กำรท ำรำยกำร ฝำก-ถอน โอนเงิน ในบญัชีที่กองทนุเป็นเจำ้ของ หรือ กำรท ำรำยกำร ซือ้-ขำย-ฝำก-ถอน-โอน 
หลกัทรพัยท์ี่กองทนุลงทนุมีไวห้รือลงทนุไว ้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมปกต ิจนเป็นเหตใุหไ้ม่สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนไดอ้ย่ำง
สมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม หรือ 
 
(4) เม่ือระบบกำรติดต่อ-สื่อสำรตำ่งๆ และ/หรือ ระบบงำนตำ่งๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรค ำนวณ หรือกำรหำมลูค่ำสินทรพัย ์และ/หรือหลกัทรพัยอ่ื์นใด รวมถึง 
เงินฝำก ที่กองทนุมีไวห้รือลงทนุไวเ้กิดกำรขดัขอ้งไม่ว่ำดว้ยเหตอุนัใดจนเป็นเหตใุหบ้ริษทัจดักำรไม่สำมำรถท ำกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทนุไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม หรือ 
 
(5) เม่ืออตัรำแลกเปลี่ยนในประเทศที่กองทนุลงทนุขำดเสถียรภำพและไม่ไดส้ะทอ้นมลูค่ำที่แทจ้ริงหรือเกิดเหตกุำรณอ่ื์นใดจนท ำใหบ้รษิัทจดักำรไม่
สำมำรถท ำรำยกำรต่ำงๆ ไดต้ำมปกติ อำทิเช่น โอนเงิน-ฝำก-ถอน-ซือ้-ขำย-โอน สินทรพัยต์่ำงๆ ที่ลงทนุไวห้รือมีไว ้จนเป็นเหตใุหบ้ริษทัจดักำรไม่สำมำรถ
หำมลูค่ำของทรพัยส์ินตำ่งๆ ไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม ภำยในเวลำที่ก ำหนด จนเป็นเหตใุหบ้ริษทัจดักำรไม่สำมำรถท ำกำรค ำนวณมลูคำ่
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม หรือ 
 
(6) เม่ือเกิดเหตกุำรณไ์ม่ปกติทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ กำรทหำร หรือทำงกำรเงิน หรือเหตกุำรณไ์ม่ปกติอื่นใด อนัเป็นผลกระทบต่อผลประโยชนใ์นดำ้น
ต่ำงๆ ของกองทนุ หรือ ต่อสินทรพัยต์่ำงๆ ที่กองทนุลงทนุไวห้รือมีไว ้จนเป็นเหตใุหก้องทนุไม่สำมำรถ ซือ้-ขำย-ฝำก-ถอน-โอน-ยำ้ย สินทรพัยต์่ำงๆ ได้
อย่ำงปกติ หรือ 
 
(7) เม่ือตลำดเงินสกลุดอลลำรส์หรฐัฯ หรือสกลุอ่ืนที่เป็นทรพัยส์ินของกองทนุปิดท ำกำร นอกเหนือจำกกำรปิดท ำกำรตำมปกติ หรือตอ้งหยดุกำร
ด ำเนินกำรอนัเป็นปกติลงชั่วขณะ หรือ 
 
(8) เม่ือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุรวมต่ำงประเทศที่กองทนุไปลงทนุ บริษทัจดักำรต่ำงประเทศ หรือผูด้แูลผลประโยชนต์่ำงประเทศ หรือนำยทะเบียน
หน่วยลงทนุตำ่งประเทศ หรือตวัแทนตำ่งประเทศ (ถำ้มี) หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศปิดท ำกำร ไม่ว่ำจะปิดท ำกำรตำมปกติ หรือ นอกเหนือจำก
กำรปิดท ำกำรตำมปกติ หรือ หยดุด ำเนินกำรอนัเป็นปกตลิงชั่วขณะ หรือ 
 
(9) และเหตกุำรณอ่ื์นๆ ที่มีนยัส ำคญั และส่งผลกระทบใหก้องทนุไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ ไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรมเป็นตน้ 
 
เม่ือปรำกฏเหตกุำรณท์ี่ไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะประกำศกำรหยดุค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทุน และ
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ ณ ส ำนกังำนของบริษทัจัดกำรและสถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้นกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ และบริษทัจดักำรจะรำยงำนกำรหยดุค ำนวณมลูค่ำดงักลำ่วพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุใหส้  ำนกังำน
ทรำบโดยพลนั 
 
อนึ่ง ขณะที่บริษัทจดักำร ไม่สำมำรถค ำนวณมูลคำ่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล และ/หรือเป็นธรรมนัน้ บริษัทจดักำรอำจไม่ขำย หยดุ
ขำย ไม่รบัซือ้คืน หยดุรบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตำมค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ดว้ยเช่นกนั 
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4. ส ำหรบัวิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 16.2 ขำ้งตน้ เวน้แต่กรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
และ/หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ไดแ้กไ้ข เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม ประกำศ ก ำหนด สั่งกำร เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอย่ำงอ่ืน บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนัน้ โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ และไม่ถือเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำร 
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและ/หรอืรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุภำยใน 3 วนัท ำกำร  
 
16.3. แหล่งขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

ประกำศในหนงัสือพิมพร์ำยวนัอย่ำงนอ้ยหนึ่งฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะประกำศโดยช่องทำงอ่ืนแทนกำรประกำศในหนงัสือพิมพร์ำยวนั 
เช่น www.krungsriasset.com หรือช่องทำงอ่ืนใดที่เหมำะสม ภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้โดยถือว่ำ
ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหนว่ยลงทนุแลว้ และบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั โดยติดประกำศไวท้ี่
ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง และ จดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่ำวไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษทัจดักำร 
และสถำนที่ทกุแห่งที่ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใชซ้ือ้ขำยหน่วยลงทนุ เวน้แต่ในกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถำบนั 
บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่ำวดว้ยหรือไม่ก็ได ้ 
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง :  

1.ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งนอ้ยกว่ำหนึ่งสตำงค ์หรือต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ ถกูตอ้งตั้งแต่หนึ่ง
สตำงคข์ึน้ไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง บริษัทจดักำรจะจดัท ำและส่งรำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบถึงควำมผดิพลำด
ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่พบว่ำรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และจดัใหมี้ส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวไว ้ณ ที่ท  ำกำรของบริษัทจดักำรเพื่อใหส้  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้โดยรำยงำนดงักล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงนอ้ย ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้ง  
 
(2) รำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
(3) สำเหตทุี่ท  ำใหร้ำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
 
(4) มำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิใหร้ำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจ
ควบคมุได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง  
 
ในกรณีที่เหตขุองควำมผดิพลำดซึ่งท ำใหร้ำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งตำมวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อกำรค ำนวณรำคำหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป เช่น กำร
ก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ผดิพลำด เป็นตน้ บริษัทจดักำรจะแกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งนบัแตว่นัที่บรษิัทจดักำรพบว่ำรำคำหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้งดว้ย  
 
2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ถกูตอ้ง บริษัทจดักำรจะค ำนวณรำคำหนว่ยลงทนุยอ้นหลงันบัแต่วนัที่พบรำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งจนถึงวนัที่รำคำหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และ
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนีเ้ฉพำะวนัที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอัตรำส่วนตัง้แต่รอ้ย
ละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
(1) จดัท ำรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำใหเ้สรจ็สิน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่พบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุนัน้ไม่ถกูตอ้ง และ
ส่งรำยงำนดงักล่ำวใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่  ำนวณรำคำหนว่ยลงทนุเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูใน
รำยงำนดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บรษิัทจดักำรส่งรำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้รำยงำนดงักล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงนอ้ยดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้ง  
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(ข) รำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
(ค) สำเหตทุี่ท  ำใหร้ำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
 
(ง) กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเม่ือพบว่ำรำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้ส ำเนำรำยงำนตำม (1) ไว ้ณ ที่ท  ำกำรของบริษทัจดักำร เพื่อใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้ 
 
(2) แกไ้ขรำคำหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกุตอ้งภำยในวนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงั
และรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1)  
 
(3) ประกำศชื่อกองทนุรวมที่มีกำรแกไ้ขรำคำตำม (2) และวนั เดือน ปีที่มีกำรแกไ้ขรำคำตำม (2)ในหนงัสือพิมพร์ำยวนัอย่ำงนอ้ยหนึ่งฉบบัภำยใน 3 วนั
ท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนดงักล่ำว  
 
(4) ชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดซ้ือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลำที่รำคำ
หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งทรำบถึงกำรแกไ้ขรำคำตำม (2) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำน
ดงักล่ำว  
 
(5) จดัท ำรำยงำนมำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิใหร้ำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และส่งรำยงำนดงักล่ำว พรอ้มทัง้ส ำเนำรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและ
รำยงำนกำรชดเชยรำคำที่จดัท ำตำม (1) ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำน
กำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำนัน้ เวน้แต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได ้
บริษัทจดักำรจะไม่ส่งรำยงำนมำตรกำรป้องกนัใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แต่จะส่งส ำเนำเอกสำรที่ผูด้แูลผลประโยชนร์ับรองว่ำกำรที่รำคำหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุไดแ้ทน  
 
3. ในกำรชดเชยรำคำตำมขอ้ 2 (4) บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต ่ำกว่ำรำคำหนว่ยลงทนุที่ถกูตอ้ง (understate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูคำ่เท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
หำกปรำกฏวำ่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของ
บริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวน
เท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่กองทนุเปิด เวน้แต่กำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอก
ที่ไม่อำจควบคมุได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูต้อง และ
ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ำมีสำเหตดุงักล่ำว  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรือจ่ำยเงินของกองทุนเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคนื
หน่วยลงทนุ แต่หำกปรำกฏว่ำผูข้ำยคนืหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู ่บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของ
รำคำ เพ่ือชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุ  
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(2) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งสงูกว่ำรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง (overstate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรือจ่ำยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
หำกปรำกฏวำ่ผูข้ำยคืนหนว่ยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงิน
ของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวน
เท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่กองทนุเปิด เวน้แต่กำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอก
ที่ไม่อำจควบคมุได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ำมีสำเหตดุงักล่ำว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรตอ้งชดเชยรำคำเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุรำยใดมีมลูคำ่ไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบำท บริษัทจดักำรอำจน ำเงิน
ชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีมี่กำรจ่ำยเงินใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ แต่ถำ้บคุคลดงักลำ่วไม่มีสถำนะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ บรษิัทจัดกำรจะ
ชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
กำรจ่ำยเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยรำคำใหแ้กผู่ข้ำยคืนหนว่ยลงทนุตำม (1) (ข) หรือผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำม 2(ก) บริษัทจดักำรอำจจ่ำยเงินของบริษัท
จดักำรเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 
 
4. บริษัทจดักำรจะรบัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้จำกรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง เช่น ค่ำใชจ้่ำยในกำรประกำศกำรแกไ้ขรำคำตำมขอ้ 2(3) ใน
หนงัสือพิมพ ์ค่ำออกเช็ค ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัส่งเงินชดเชยรำคำใหแ้กผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุและผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีที่รำคำหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้ 
 
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 :  
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17.5. ที่ปรกึษำ :  
 
17.5.1. ช่ือที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
 
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 29  เดือน กมุภำพนัธ ์

18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่ 28 กุมภำพนัธ ์2552  
 
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

19.1 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรโดยใชว้ิธีกำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกปรำกฏว่ำมติเสียงขำ้งมำก หรือมติพิเศษมีจ ำนวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกิน
รอ้ยละ 80 บริษัทจดักำรจะส่งเอกสำรหลกัฐำนเกี่ยวกบักำรขอมติและกำรนบัมติไปยงัผูด้แูลผลประโยชน ์เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองผลกำรนบัมติ
นัน้ 
 
19.2  กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำร บริษัทจดักำรตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัมติพิเศษ 
(1) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุรวมที่ท  ำใหผ้ลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั  
(2) กำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน 
(3) กำรควบรวมกองทนุรวมระหว่ำงกองทนุรวมที่มีนโยบำยกำรลงทนุ ควำมเสี่ยงและระดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) แตกต่ำงกนั 
(4) กำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน 
(5) กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวล้่ำสดุในโครงกำร 
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19.3 บริษัทจดักำรอำจแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมได ้โดยถือว่ำไดร้บัมติจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ หรอืขอ้ก ำหนดอ่ืนในท ำนองเดียวกนั โดย
กระท ำไดเ้ฉพำะในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมซึ่งมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้ 
(2) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมที่ตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งที่ออก
โดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 
(3) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมชื่อและรำยละเอียดอื่นของบคุคลใหถ้กูตอ้ง 
(4) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ท ำใหผ้ลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี
นยัส ำคญั หรือเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
19.4 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรในกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรอำจขอใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผูถ้ือหน่วย
ลงทนุก็ได ้ทัง้นี ้ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจก ำหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัจดักำรปฏิบตัิเพื่อประโยชนใ์นกำรแกไ้ขโครงกำรก่อนใหค้วำมเห็นชอบก็ได ้
(1) กำรเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรขำยและกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(2) กำรเพิ่มชนิดหน่วยลงทนุที่ไม่ท ำใหส้ิทธิที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีอยู่เดิมดอ้ยลง 
(3) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัยส์ินที่กองทนุรวมลงทนุหรืออตัรำส่วนกำรลงทนุที่สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทนุ  
(4) กำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ หรือรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณี ซึ่งไดร้บักำร
ผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควร 
(5) กำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินใหแ้ก่กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และกองทนุส ำรองเลีย้งชีพดงักล่ำวจะน ำ
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ไดร้บัไปลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่เป็นกองทนุส ำรองเลีย้งชีพตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วย
หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรบักำรจดัตัง้และจดักำรของกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่เป็นกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
(6) กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจำก (1) (2) (3) (4) และ (5) 
ทัง้นี ้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรตำมขำ้งตน้ ตอ้งไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ท ำใหผ้ลตอบแทน และควำมเสี่ยงของกองทนุ
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนยัส ำคญั หรือเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
19.5 ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว  
 
19.6 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือวิธีกำรจดักำรซึ่งกระท ำตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือภำยใตก้รอบกำรพิจำรณำของส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจดักำรจะแจง้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถ้ือหน่วย
ลงทนุทกุรำย และเผยแพรใ่นลกัษณะที่ผูล้งทนุทั่วไปสำมำรถเขำ้ตรวจดไูด ้ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัถดัจำกวนัที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวนัที่มีผลบงัคบัใช ้หรือวนัที่มีมติใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำร แลว้แต่กรณี 
 
19.7 บริษัทจดักำรอำจจะด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำร
จะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
19.8 ในกำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุครัง้ใด ไม่ว่ำจะโดยกำรจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุหรือโดยกำรส่งหนงัสือขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกผูถ้ือหน่วย
ลงทนุเห็นว่ำมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุในครัง้นัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมำยหรือบริษทัจดักำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมมำตรำ 129/2 หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำม
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข หรือวิธีกำรที่ก ำหนดตำมมำตรำ 129/3 ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน และมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 5 ของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนัน้ จะรอ้งขอใหศ้ำลสั่งเพิกถอนมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุครัง้นัน้ก็ได ้แต่ตอ้ง
รอ้งขอต่อศำลภำยใน 45 วนันบัแต่วนัที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีมติใหแ้กไ้ข  
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
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20. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ :  

20.1 บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรแกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงกำรจัดกำรกองทนุหรือวิธีกำรจดักำรตำมที่เห็นสมควรในกรณีทีส่่วนรำชกำรต่ำงๆ 
เช่น คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย ์ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำม
กฎหมำยไดมี้กำรปรบัเปลี่ยน แกไ้ขเพ่ิม/ลด ประกำศก ำหนด เห็นชอบ สั่งกำร ผ่อนผนัในเร่ืองต่ำงๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัวงเงินรบัอนญุำต และ/หรือวงเงินรบั
อนญุำตคงเหลือ และ/หรือหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข วิธีกำรจดัตัง้จดักำร และ/หรือวิธีกำรบริหำรจดักำรกองทนุไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกฎหมำย ประกำศ 
ขอ้ก ำหนด ระเบียบปฏิบตัิ เง่ือนไข หรือรำยละเอียดต่ำง ๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำยแลว้ อำทิเช่น เรื่องที่
เกี่ยวกบักำรเพิ่ม/ลด และ/หรือกำรยกเลิกวงเงินรบัอนญุำต กำรแต่งตัง้ผูจ้ดักำรกองทนุรว่ม กำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ รำคำขำย รำคำรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ กำรเพ่ิมหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุ และกำรช ำระเงินใหผู้ข้ำยคืนหน่วยลงทนุ กำรก ำหนดเหตเุพ่ิมเติมกรณีไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุตำมค ำสั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้ ทัง้นี ้กำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพ่ิมเติมดงักล่ำว 
จะตอ้งเป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ผ่อนผนั สั่งกำร ใหส้ำมำรถกระท ำได ้ 
 
20.2 บริษัทจดักำรอำจกูย้ืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ือบริหำรสภำพคล่องของกองทนุเป็นกำรชั่วครำวได ้โดย ณ สิน้วนัใด 
อตัรำส่วนกำรกูย้ืมและกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน เม่ือรวมกันแลว้ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม เวน้แต่
กำรเกินอตัรำส่วนดงักล่ำวมิไดเ้กิดจำกกำรกูย้ืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ิมเติม ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด 
  
20.3  บริษัทจดักำรอำจรบัผลประโยชนต์อบแทนเพ่ือกองทนุจำกบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้ริกำร อนัเนื่องมำจำกกำรใชบ้รกิำรของบคุคลดงักล่ำวในกำรจดักำร
กองทนุได ้แต่ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมลูค่ำในทำงเศรษฐกิจและตอ้งเกี่ยวกบับทบำทโดยตรงของควำมเป็นกองทนุตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ  
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่ำบริษัทจดักำรใชบ้ริกำรของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพ่ือใหก้องทุนไดร้บัประโยชนจ์ำกบุคคลดงักล่ำว 
(churning)  
 
ในกำรจดัสรรผลประโยชนต์ำมวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทนุที่อยู่ภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของบริษัทจดักำร บรษิัทตอ้งกระท ำดว้ยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึง
ลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อำจมีไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย  
 
20.4  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 
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FATCA ก ำหนดใหส้ถำบนักำรเงินของประเทศสหรฐัอเมริกำและ FFI ที่เขำ้รว่มผกูพนัตนตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนำคำรและสถำบนั
กำรเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน ผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยดงักล่ำวก่อนช ำระใหก้บั
กองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซื ้อคืน
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 ้ 
(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่เขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกำ (หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด) ใหค้  ำ
ยินยอมบริษัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำส่งขอ้มลู (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีของสหรฐัอเมริกำ จ ำนวนและมลูค่ำหนว่ยลงทนุ
คงเหลือ จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้) ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษทัจัดกำร ใหก้บัหน่วยงำน
ของรฐัทัง้ในและต่ำงประเทศ ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุน ำส่งขอ้มลู เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูนท์รำบควำมเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ 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  
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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 ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพันระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุ
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 :  

ในกำรจดักำรกองทนุรวม บริษัทจดักำรมีสิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) กำรบริหำรกองทนุรวม  
 
(ก) ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรพัยส์ิน ซึ่งเป็นเงินไดจ้ำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุต่อประชำชนครัง้แรก และยืน่ค ำขอจดทะเบียนเพ่ิมจ ำนวนเงินทนุของกองทนุรวม  
 
(ข) จดักำรกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหวำ่ง
ผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรอย่ำงเครง่ครดั  
 
(ค) น ำเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินต่ำงๆ และซือ้ขำย จ ำหน่ำย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุ
ไวต้ำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยลงทนุภำยใตห้ลกัเกณฑข์องประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำม
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทนุของโครงกำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(ง) เขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรที่กองทนุรวมถือหุน้อยู่เท่ำที่จ  ำเป็น เพื่อรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ (ถำ้มี)  
 
(จ) ด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุของกองทนุรวมตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ฉ) ด ำเนินกำรเพ่ิมหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ รบัซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำก
วนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณี  
 
(ช) เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือวิธีกำรจัดกำรกองทนุรวมตำมส่วนขอ้มลูโครงกำร ขอ้ 19. “วิธีกำรแกไ้ขโครงกำร
จดักำรกองทนุรวม หรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร”  
 
(ซ) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งคดีในนำมของบริษัทจดักำรเพื่อรกัษำสทิธิและผลประโยชนต์่ำงๆ ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีที่มีบคุคลใดๆ รอนสิทธิของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุหรือก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุรวม  
 
(2) กำรรบัและกำรจ่ำยเงินของกองทนุรวม  
 
(ก) จดัใหมี้กำรรบั และจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดจำกและใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม ใหเ้ป็นไปตำมวัตถปุระสงคข์อง
กำรจดักำรของกองทนุรวมที่ก ำหนดไวใ้นส่วนขอ้มลูโครงกำร ขอ้ 15. “ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
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(ข) ไดร้บัคำ่ตอบแทนในกำรจดักำรกองทนุรวม และค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นส่วนขอ้มลูโครงกำร ขอ้ 15. “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่
เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
 
(3) กำรแต่งตัง้บคุคลที่เกี่ยวขอ้งเพื่อกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(ก) จดัใหมี้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิของผูด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวม” รวมถึงกำรเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม และแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทนตำมเงื่อนไขในกำรเปลี่ยนตวัผูดู้แล
ผลประโยชนท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 2. “เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน”์ ของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(ข) แต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำย และหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ค) จดัใหมี้ผูส้อบบญัชีทรพัยส์ินของกองทนุรวมที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ว่ำดว้ยกำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยแ์ละบริษทัเงินทนุหลกัทรพัย ์ 
 
(ง) จดัใหมี้ผูช้  ำระบญัชีกองทนุรวมเม่ือยตุิหรือเลิกกองทนุรวม ทัง้นี ้โดยควำมเห็นชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
(จ) แต่งตัง้ที่ปรกึษำหรือคณะบคุคลขึน้ท ำหนำ้ที่เป็นทีป่รกึษำโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เช่น ที่ปรกึษำกำรลงทนุ  
 
(ฉ) แต่งตัง้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร  
 
(4) กำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ  
 
(ก) จดัใหมี้กำรฝำกทรพัยส์ินของกองทนุรวมไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(ข) จดัใหมี้และเกบ็รกัษำไวซ้ึ่งทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ค) จดัท ำบญัชีแสดงกำรลงทนุของกองทนุรวมไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น  
 
(ง) จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวมเป็นรำยวนั และจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ำยในทกุสิน้วนัท ำกำรนัน้  
 
(จ) จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุรวมเป็นรำยวนั และจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ำยในทกุสิน้วนัท ำกำรนัน้  
 
(ฉ) จดัท ำรำยงำนอตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่มีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นทีก่ ำหนด ในกรณีที่มิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุ หรือไดห้ลกัทรพัยม์ำเพิ่มเติม ตำม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ช) จดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชี และส่งรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียน
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้ โดยแสดงขอ้มลูอย่ำงนอ้ยตำมที่ประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้หำกบริษัทจดักำรเลือกจดัท ำและส่งรำยงำนตำมขอ้ (ฏ) ตำมปีปฏิทิน ใหร้ะยะเวลำกำรส่งรำยงำนเพ่ือแสดง
ขอ้มลูเกี่ยวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชี ขยำยเป็นภำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัชี ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งรำยงำนดงักลำ่วผำ่น
ทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ 
 
(ซ) จดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบักองทนุรวม ณ วนัสิน้ปีบญัชแีละส่งใหแ้กส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 
วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
(ฌ) แจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้กรณีอ่ืน ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมนัน้  
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(ญ) ปฏิบตัิกำรอื่นๆ เพ่ือใหถ้ึงซึ่งวตัถปุระสงคข์องกองทนุรวม และรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(ฎ) ยกเลิกกองทนุรวมตำมที่ก ำหนดไวใ้น ขอ้ 22.1. “กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม”  
 
(ฏ) จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพ่ือแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบักองทนุรวมของรอบระยะเวลำ 6 เดือนนัน้ และส่ง
รำยงำนดงักล่ำวใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทีมี่ชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 2 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้
รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักล่ำว หรือเม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุรอ้งขอ ทัง้นี ้รำยงำนดงักล่ำวตอ้งแสดงขอ้มลูอย่ำงนอ้ยตำมที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรเลือกจดัท ำและส่งรำยงำนตำมวรรคหนึ่งตำมรอบปีบญัชีใหบ้ริษัทจดักำรไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท ำและส่งรำยงำนดงักล่ำวในรอบ
ระยะเวลำ 6 เดือนหลงัส ำหรบัรอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งรำยงำนดงักล่ำวผ่ำนทำงสือ่อิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ อีเมลเ์พ่ือ
ติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ 
 
(ฐ) จดัใหมี้รำยงำนของรอบระยะเวลำล่ำสดุตำมขอ้ (ช) และ (ฏ) ไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำรและสถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นับสนนุกำร
ขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดไูดแ้ละจดัส ำเนำใหเ้ม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุรอ้งขอ  
 
(ฑ) จดัส่งและด ำเนินกำรใหผู้ส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) จดัส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญัทีผู่ล้งทนุควรทรำบ พร้อมใบค ำสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทนุ และจดัใหมี้หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงกำรไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษทัจดักำร และ ณ สถำนที่ติดต่อทกุแห่งของ
ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้ม)ี  
 
(ฒ) ในกรณีที่มีกำรลงทนุในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะจดัท ำและส่งรำยงำนควำมคบืหนำ้ในกำรน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศใหส้  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบเป็นรำยเดือนภำยในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป  
 
(ณ) จดัท ำและส่งรำยงำนเกี่ยวกบัขอ้มลูกำรจดักำรกองทนุรวมใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ด) ชีแ้จงและด ำเนินกำรใหผู้ส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี) ชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุหรือผูท้ี่สนใจจะลงทนุทรำบในกรณีที่มีกำรแกไ้ข
เพ่ิมเติมโครงกำร หรือมีเหตกุำรณท์ี่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อสิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือต่อกำรตดัสินใจในกำรลงทนุ หรือต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในรำคำของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  
 
(ต) ช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมไดต้ำมขอ้ 22.1. “กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม”  
 
(ถ) ปฏิบตัิหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบอ่ืน ๆ ตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมทัง้ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดใหเ้ป็นหนำ้ที่ของบริษทัจดักำรทัง้ในปัจจบุนั และที่จะมีแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมขอ้ผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุรวม กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ 
กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรือแยง้กบั
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  
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์:  

ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรชัดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท ์0-2128-2316 

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ไดร้บัค่ำตอบแทนจำกกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นส่วนขอ้มลูโครงกำรขอ้ “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บ
จำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
 
(2) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ ทั้งนีโ้ดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ดแูลใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัติำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุและขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกับบรษิัท
จดักำร พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทัง้ใน
ปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยเครง่ครดั  
 
(2) ดแูล รบัฝำก และเก็บรกัษำทรพัยส์นิของกองทนุโดยแยกทรพัยส์ินของกองทนุออกจำกทรพัยส์ินของผูด้แูลผลประโยชนแ์ละทรัพยส์ินของลกูคำ้อื่น
จนกว่ำจะจดทะเบียนยกเลิกกองทนุ รบัเงินต่ำง ๆ ที่กองทนุจะพึงไดร้บัจำกกำรจดัตัง้และด ำเนินงำนของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผล 
และดอกเบีย้จำกหลกัทรพัย ์เงินไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคืนหลกัทรพัย ์และเงินอ่ืนใดของกองทนุ และน ำเขำ้ไว้ในบญัชีเงินฝำกและ/หรือบญัชี
ทรพัยส์ินของกองทนุ ตลอดจนดแูลกำรเบิกจ่ำยทรพัยส์ินของกองทนุใหเ้ป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุ  
 
(3) จดัใหมี้กำรรบัมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย ส่งมอบ และโอนหลกัทรพัยต์่ำง ๆ ซึ่งเป็นทรพัยส์ินของกองทนุตลอดจนรบัช ำระหรือช ำระรำคำค่ำ
หลกัทรพัยด์งักล่ำว ตำมค ำสั่งของบริษทัจดักำรเม่ือเห็นว่ำหลกัฐำนถกูตอ้งแลว้  
 
(4) รบัรองรบัรองควำมถกูตอ้งในจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนเงินที่
บริษัทจดักำรโอนเขำ้บญัชีสั่งซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุและจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ถกูยกเลิกจำกกำรขำยคืนของผูถ้อืหน่วยลงทนุในแตล่ะวนัท ำกำรซือ้
ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำร  
 
(5) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรที่บริษัทจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดมี้ค ำสั่ งขำยคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุ เนื่องจำกมีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหนำ่ยจ่ำยโอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
 
(6) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรที่บริษัทจดักำรไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัไวแ้ลว้
หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุหำกเห็นว่ำมีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุไดอ้ย่ำง
สมเหตสุมผลหรือไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสมหรือมีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ  
 
(7) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรก ำหนดวธีิค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทนุ ตำมรำคำที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัย์สิน
ตำมปกติท ำใหม้ลูค่ำทรพัยส์นิไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณใ์นขณะค ำนวณมลูค่ำ  
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กำรด ำเนินกำรใหค้วำมเห็นชอบตำม (5) – (7) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้งด ำเนินกำรจดัท ำกำรใหค้วำมเห็นชอบเป็นหนงัสือ และส่งใหแ้ก่บริษทัจดักำร
เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐำนโดยทนัที และแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบในทนัทีทกุครัง้ที่เกิดกรณีตำม (5) โดยจดัท ำรำยงำนในเรื่องดงักล่ำวเป็น
หนงัสือ พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนกำรใหค้วำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(8) ใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุของบริษัทจดักำรเพื่อประกอบกบัขอ้มลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผูจ้ดัหำในกำรจดัท ำรำยงำนดงันี ้ 
  ก) รำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งใหบ้ริษัทจดักำรภำยใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำหก
เดือนดงักล่ำว 
  ข) รำยงำนทกุรอบปีบญัชี โดยส่งใหบ้ริษัทจดักำรภำยใน 60 วนั นบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
(9) รบัรองควำมถกูตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำรบัซือ้คืน และรำคำขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ และกำรค ำนวณ
หน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
ที่บริษัทจดักำรไดค้ ำนวณไว ้และส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองเม่ือเห็นว่ำถกูตอ้งแลว้  
 
(10) จ่ำยเงินจำกบญัชีเงินฝำกเพ่ือเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ของกองทนุตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำร  
 
(11) แจง้และรำยงำนใหบ้ริษทัจดักำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเขำ้ประชมุ ผูถ้ือหุน้ รบัเงินปันผล และรบัดอกเบีย้กำรจองหุน้เพ่ิมทนุ กำร
เปลี่ยนแปลงมลูค่ำหุน้ และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลกัทรพัยข์องกองทนุ โดยทนัทีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดร้บัข่ำวเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรจำกตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
(12) จดัท ำรำยงำน และบญัชี ดงัต่อไปนี ้และส่งใหแ้กบ่ริษัทจดักำร  
 
ก) รำยงำนเป็นลำยลกัษณอ์กัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำรเกี่ยวกบักำรรบัและจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์กำรรบัเงินปันผล ดอกเบีย้ 
และอ่ืนๆ  
 
ข) จดัท ำบญัชี และรบัรองควำมถกูตอ้งของทรพัยส์ินของกองทนุที่รบัฝำกไว ้ 
 
ค) รำยงำนรำยละเอียดกำรรบัจ่ำยเงินจำกบญัชีเงินสดและเงินฝำกธนำคำรพรอ้มยอดคงเหลือ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยและค ำนวณดอกเบีย้คำ้งรบั (ถำ้
มี)  
 
ง) จดัท ำบญัชีแสดงกำรรบัจ่ำยทรพัยส์นิของกองทนุรวม และรบัรองควำมถกูตอ้งของทรพัยส์ินของกองทนุรวมที่ฝำกไว ้ 
 
จ) รำยงำนเป็นรำยวนัเกี่ยวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวมแยกตำมประเภทของหลกัทรพัยแ์ละตำมสถำนภำพของหลกัทรพัยพ์รอ้มทัง้ค ำนวณดอกเบีย้คำ้ง
รบั (ถำ้มี)  
 
ช) รำยงำนรำยละเอียดเจำ้หนีค้่ำซือ้หลกัทรพัยแ์ละลกูหนีค้ำ่ขำยหลกัทรพัยเ์ป็นรำยวนั (ถำ้มี)  
 
(13) ดแูลเก็บรกัษำทรพัยส์ินของกองทนุที่ลงทนุในต่ำงประเทศ รวมทัง้ดแูลกำรท ำธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบักำรรกัษำทรพัยส์ินของกองทนุผ่ำนระบบ 
Euroclear, Cedel ตลอดจนระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งอย่ำงครบถว้น  
 
(14) แจง้ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบในกรณีที่บริษัทจดักำรมิไดป้ฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ประกำศหลกัเกณฑ ์หรือ
ขอ้บงัคบัอ่ืนใดที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำวจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกองทนุ  
 
(15) จดัท ำรำยงำนเสนอต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ในกรณีที่บริษทัจดักำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจน
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ทีต่ำมมำตรำ 125 แห่งพระรำชบญัญัติติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้
ภำยใน 5 วนั นบัแต่วนัที่ผูด้แูลผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุำรณด์งักล่ำว  
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(16) ด ำเนินกำรสอดส่องดแูลและตรวจสอบสมดุบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนของกองทนุตำมที่เห็นสมควร ทัง้นีจ้ะตอ้งไม่เขำ้มำมีอ ำนำจต่อกำรตดัสินใจ
และกำรด ำเนินงำนของบริษัทจดักำร  
 
(17) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทั้งนี ้เพื่อ
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องรอ้ง
บงัคบัคดีเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุในกองทนุใหเ้รียกรอ้งจำกทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
(18) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำร หนำ้ที่ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะสิน้สดุเม่ือผูช้  ำระบญัชีไดจ้ดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยโ์ดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรบัฝำกทรพัยส์ินของกองทนุจนกว่ำจะจด
ทะเบียนเลิกกองทนุ  
 
(19) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนห์มดหนำ้ที่ลงไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ผูด้แูลผลประโยชนน์ั้นตอ้งท ำหนำ้ที่ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุต่อไปอย่ำง
สมบรูณจ์นกว่ำกำรจดักำรโอนทรพัยส์ินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุนัน้ ตลอดจนถึงกำรด ำเนินกำรอื่นใดที่จ  ำเป็นเพ่ือใหก้ำรโอนทรพัยส์ิน
และเอกสำรทัง้หลำยเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่จะเสรจ็สิน้และผูด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่สำมำรถท ำหนำ้ที่ไดท้นัที เวน้แต่
บริษัทจดักำรหรือผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำยจะมีค ำสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน  
 
(20) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ำรำยงำนในเรื่องดงักล่ำวพรอ้มทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนที่ไดใ้หค้วำม
เห็นชอบหรือที่ไดใ้หก้ำรรบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์รำบโดยพลนั  
 
(21) ท ำกำรรบัรองในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งอนัมีสำเหตเุนื่องมำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้เช่น จำกรำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำ
ตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง  
 
(22) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไวท้ัง้ในปัจจบุนัและที่จะแกไ้ขในอนำคตโดยเครง่ครดั  
 
(23) รบัรองผลกำรนบัมติ กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวไม่เกินรอ้ยละ 60 ของจ ำนวน
หน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำร  
 
(24) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นีต้อ้งไม่ขดัต่อกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผดิชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมและตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
ผูด้แูลผลประโยชนร์ำยเดิมมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ทีต่่อไปได ้ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรบัรองควำมถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ที่ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูล
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 
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ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติ ให้ผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้ 
 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน ์ในกรณีดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำไดเ้ม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก่อน  
(1) เม่ือบริษัทจดักำร/ผูด้แูลผลประโยชนมี์ควำมประสงคจ์ะบอกเลิก โดยบอกกล่ำวใหอี้กฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ย
กว่ำ 90 วนั  
(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำร/ผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้บรษิัทจดักำร/ผู้ดแูลผลประโยชนอ์ำจบอกเลิก
สญัญำได ้โดยบอกกล่ำวใหอี้กฝ่ำยหนึง่ทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั 
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
รวมทัง้กฎกระทรวงและประกำศที่ออกตำมกฎหมำยดงักล่ำว หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
กรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลเป็นกำรเพิ่มภำระหนำ้ที่แกผู่ด้แูลผลประโยชน ์และผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรบัหนำ้ทีด่งักล่ำว ผูด้แูลผลประโยชนมี์สิทธิ
บอกเลิกสญัญำได ้โดยบอกกล่ำวใหบ้ริษัทจดักำรทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนั  
(4) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนข์ำดคณุสมบตัิขอ้ใดขอ้หนึ่งตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบตัิของผูด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวม ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ 121 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนจ์ดักำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่บรษิัทจดักำรรูห้รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำว บรษิัทจดักำรจะแจง้กำรแกไ้ข
ดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่แกไ้ขเสรจ็สิน้ ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนมิ์ไดแ้กไ้ขให้
ถกูตอ้งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บรษิัทจดักำรจะขออนญุำตเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัทีค่รบก ำหนดเวลำใหแ้กไ้ข และเม่ือไดร้บัอนญุำตแลว้บริษัทจดักำรจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทนโดยพลนั เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตุ
จ ำเป็นและสมควร ส ำนกังำนอำจพิจำรณำผ่อนผนัหรือสั่งกำรใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัิเป็นประกำรอ่ืนได ้
(5) ในกรณีที่มีมติเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเรียกรอ้งใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(6) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ ำขอ้มลูต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งไปเปิดเผย หรือใชใ้นทำงที่ก่อหรืออำจก่อใหเ้กิด
ควำมเสียหำยต่อกองทนุหรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้โดยบอก
กล่ำวใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั  
อนึ่ง ถำ้กำรเป็นผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สดุลง ใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดักำรโอนหรือส่งมอบทรพัยส์ินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ผูด้แูล
ผลประโยชนร์ำยใหม่ หรือตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำร หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมตลอดถึงกำรด ำเนินงำนอ่ืนใดที่จ  ำเป็น เพื่อใหก้ำรโอน
หรือส่งมอบทรพัยส์ินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดเป็นไปโดยเรียบรอ้ยภำยใน 30 วนันบัแต่วนัที่สญัญำสิน้สดุลง  
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำได ้หำกเป็นกรณีที่
มีนยัส ำคญัและไม่สำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 
สถำนที่เก็บรกัษำทรพัยส์ินกองทนุรวม :  

ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 9 ถนนรชัดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0-2128-2316 
 
และ/หรือบริษัทศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือศนูยร์บัฝำกทรพัยส์ินในตำ่งประเทศ (ถำ้มี)  
 
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  
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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 5757 โทรสำร 0-
2657-5777 
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

 

mailto:krungsriasset.clientservice@krungsri.com
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สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

สิทธิของผูจ้ดัจ ำหนำ่ย (ถำ้มี)  
(1) ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุ ในอตัรำที่ระบไุวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำย แต่ทัง้นีต้อ้งไม่เกินอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นสว่นขอ้มลู
โครงกำร ขอ้ 15. “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
(2) บอกเลิกสญัญำกำรเป็นผูจ้ดัจ ำหนำ่ยตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหนำ่ย  
 
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูจ้ดัจ ำหน่ำย  
(1) แจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุ และใบค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเอกสำรต่ำง ๆ ในกำรสง่เสริมกำรขำย  
(2) รบัใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือใบค ำสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรบัช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุและ
ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
(3) ตรวจสอบควำมถกูตอ้งเรียบรอ้ยและครบถว้นของเอกสำรที่ใชใ้นกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
(4) ยืนยนักำรซือ้ หรือขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ 
(5) ท ำกำรอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัหนำ้ทีด่งักล่ำวขำ้งตน้  
(6) หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบอ่ืนตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศอื่นที่  
เกี่ยวขอ้ง  
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ชื่อ : ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท ์0-2296-2000  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

(1) ไดร้บัค่ำธรรมเนียมผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน ในอตัรำที่ระบไุวใ้นสว่นขอ้มลูโครงกำร ขอ้ 15. “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้
สั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
(2) บอกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซื ้อคืน  
 
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน  
(1) แจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุ และใบค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเอกสำรต่ำง ๆ ในกำรสง่เสริมกำรขำย  
(2) รบัใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือใบค ำสั่งสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรบัช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุและ
ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
(3) ตรวจสอบควำมถกูตอ้งเรียบรอ้ยและครบถว้นของเอกสำรที่ใชใ้นกำรสั่งซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
(4) คืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
(5) ยืนยนักำรซือ้ หรือขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
(6) ท ำกำรอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัหนำ้ทีด่งักล่ำวขำ้งตน้  
(7) หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบอ่ืนตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  
 
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 :  

สิทธิของที่ปรกึษำกำรลงทนุ (ถำ้มี)  
ที่ปรกึษำกำรลงทนุมีสิทธิไดร้บัค่ำธรรมเนียมที่ปรกึษำกำรลงทนุจำกบริษัทจดักำร ซึ่งบริษัทจดักำรจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำตอบแทนดงักลำ่วเอง โดยจะหกั
จำกค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรที่บริษัทจดักำรจะไดร้บัจำกกองทนุ ส ำหรบักำรท ำหนำ้ที่เป็นทีป่รกึษำกองทนุ และมีสทิธิตำมสญัญำแต่งตัง้ที่ปรกึษำกำร
ลงทนุ อย่ำงไรก็ตำม ที่ปรกึษำกำรลงทนุจะไม่มีอ ำนำจควบคมุกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรแต่ประกำรใด โดยบรษิัทจดักำรมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจ
แต่เพียงผูเ้ดียวในกำรจดักำรกองทนุรวมไม่ว่ำจะเป็นกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รอืกำรจดักำรดำ้นอ่ืนใดก็ตำม ทัง้นี ้ที่ปรกึษำกำรลงทนุไม่มีสิทธิที่จะ
รบัทรำบถึงกำรตดัสินใจดงักล่ำว  
 
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของที่ปรกึษำกำรลงทนุ (ถำ้มี)  
(1) ที่ปรกึษำกำรลงทนุมีหนำ้ที่ที่ตอ้งด ำเนินกำรดงันี ้ 
1) รวบรวมและวิเครำะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัคณุค่ำของหลกัทรพัยห์รือควำมเหมำะสมในกำรลงทนุเกี่ยวกบัหลกัทรพัยข์องประเทศไทย โดยจะท ำรำยงำนสรุป
เป็นลำยลกัษณอ์กัษรส่งใหแ้กบ่ริษัทจดักำรทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรรอ้งขอตำมสมควร  
2) รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัภำวะเศรษฐกิจ ตลำดเงินและตลำดทนุของประเทศไทย โดยจะท ำรำยงำนสรุปเป็นลำยลกัษณอ์กัษรส่งใหแ้ก่บริษัทจดักำรทกุ
เดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรรอ้งขอตำมสมควร  
3) รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม และจ ำแนกตำมหมวดธรุกิจของประเทศไทย โดยจะท ำรำยงำนสรุปเป็นลำยลกัษณอ์กัษรส่งใหแ้ก่
บริษัทจดักำรทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรรอ้งขอตำมสมควร  
4) รวบรวมขอ้มลูอ่ืนๆ ตำมที่บริษัทจดักำรรอ้งขอตำมสมควร  
(2) ที่ปรกึษำกำรลงทนุ พนกังำน ลกูจำ้ง บริวำร หรือบคุคลอ่ืนใดที่ท  ำงำนใหแ้ก่ที่ปรกึษำกำรลงทนุจะตอ้งไม่ซือ้หรือขำยหลกัทรพัย ์โดยใช้ประโยชนจ์ำก
ขอ้มลูกำรตดัสินใจซือ้ขำยหลกัทรพัยก์อ่นที่กองทนุรวมจะท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำว  
(3) ที่ปรกึษำกำรลงทนุตอ้งเก็บรกัษำขอ้มลูใดๆ เกี่ยวกบักองทนุรวมและขอ้มลูอ่ืนๆ ที่ไดล้ว่งรูม้ำเป็นควำมลบั และจะไม่เปิดเผยใหบ้คุคลใดๆ ทรำบ เวน้
แต่จะเป็นกำรเปิดเผยโดยอ ำนำจของกฎหมำยหรือโดยควำมยินยอมของบริษัทจดักำรเพื่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
(4) ที่ปรกึษำกำรลงทนุจะตอ้งรบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้เพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงรำ้ยแรงหรือกำรไม่กระท ำตำมหนำ้ที่โดยไม่มี
เหตผุลอนัควรของที่ปรกึษำกำรลงทนุ พนกังำน ลกูจำ้ง บริวำร หรือบคุคลอ่ืนใดที่ท  ำงำนใหแ้ก่ที่ปรกึษำกำรลงทนุ  
(5) ที่ปรกึษำกำรลงทนุและตวัแทนที่ปรกึษำกำรลงทนุจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและ
กฎเกณฑใ์นเรื่องดงักล่ำวที่จะมีขึน้ในภำยหลงัอย่ำงเครง่ครดั  
 
หมำยเหต ุ(ที่ปรกึษำกำรลงทนุ) :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลที่มีใบอนญุำตในกำรประกอบธุรกิจเป็นที่ปรกึษำกำรลงทนุใหเ้ป็นที่ปรกึษำกำรลงทนุของ
บริษัทจดักำรไดโ้ดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำร เพื่อใหค้  ำแนะน ำดำ้นกำรลงทนุต่ำงๆ ตำมนโยบำยกำรลงทนุเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ที่ปรกึษำที่บรษิัทจดักำรอำจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักลำ่วจะไม่มีอ ำนำจควบคมุกำรด ำเนินงำนของบริษัทจดักำรแต่อย่ำงใด ทัง้นี ้บริษัทจดักำร
จะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ เม่ือมีกำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงที่ปรกึษำกำรลงทนุ  
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9.2.ที่ปรกึษำกองทนุ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

สิทธิของที่ปรกึษำกองทนุ (ถำ้มี)  
ที่ปรกึษำกองทนุมีสิทธิไดร้บัค่ำธรรมเนยีมที่ปรกึษำกองทนุ ซึ่งบริษัทจดักำรจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำตอบแทนดงักล่ำวเอง โดยอำจหกัจำกค่ำธรรมเนียม
กำรจดักำรที่บริษัทไดร้บัจำกกองทนุรวม ที่ปรกึษำกองทนุมีสิทธิในกำรใหค้ ำปรกึษำและแสดงควำมคิดเห็นในภำพรวมทั่วไปของเศรษฐกิจและแนวโนม้
กำรเจริญเติบโตของ ตรำสำรทนุและตรำสำรหนี ้ที่ปรกึษำกองทนุจะไม่มีอ ำนำจควบคมุกำรด ำเนินกำรของบริษทัจดักำรแตป่ระกำรใด โดยบรษิัทจดักำร 
มีอ ำนำจในกำรตดัสินใจแต่เพียงผูเ้ดียวในกำรจดักำรกองทนุรวม ไม่ว่ำจะเป็นกำรซือ้ขำยหลักทรพัยห์รือกำรจดักำรดำ้นอ่ืนใดก็ตำม ทัง้นี ้ที่ปรกึษำ
กองทนุไม่มีสิทธิที่จะรบัทรำบถึงกำรตดัสินใจดงักลำ่ว  
 
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของที่ปรกึษำกองทนุ (ถำ้มี)  
ที่ปรกึษำกองทนุมีหนำ้ที่ที่ตอ้งด ำเนินกำรดงันี ้ 
(1) ใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบัสภำวกำรณท์ำงเศรษฐกิจทั่วไปของประเทศ รวมทัง้สภำวกำรณท์ำงกำรเมืองที่อำจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
(2) ใหค้  ำปรกึษำเกี่ยวกบัสภำวกำรณข์องตลำดตรำสำรหนี ้และตลำดตรำสำรทนุ  
(3) ใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบัแนวโนม้กำรลงทนุในประเทศไทยของนกัลงทนุตำ่งประเทศ  
(4) ที่ปรกึษำกองทนุ พนกังำน ลกูจำ้ง บริวำรหรือบคุคลอ่ืนใดที่ท  ำงำนใหแ้กค่ณะที่ปรกึษำกองทนุจะตอ้งไม่ซือ้หรือขำยหลกัทรพัยโ์ดยใชป้ระโยชนจ์ำก
ขอ้มลูกำรตดัสินใจซือ้ขำยหลกัทรพัยก์อ่นที่กองทนุรวมจะท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำว  
(5) ที่ปรกึษำกองทนุตอ้งเก็บรกัษำขอ้มลูใด ๆ เกี่ยวกบักองทนุรวมและขอ้มลูอ่ืน ๆ ที่ไดล้่วงรูม้ำเป็นควำมลบั และจะไม่เปิดเผยใหบ้คุคลใด ๆ ทรำบ เวน้
แต่จะเป็นกำรเปิดเผยโดยอ ำนำจของกฏหมำยหรือโดยควำมยินยอมของบริษัทจดักำรเพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
(6) ที่ปรกึษำกองทนุจะตอ้งรบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึน้เพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงรำ้ยแรงหรือกำรไม่กระท ำตำมหนำ้ที่โดยไม่มี
เหตผุลอนัควรของที่ปรกึษำกองทนุ  
(7) ที่ปรกึษำกองทนุจะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎเกณฑใ์นเรื่องดงักล่ำวอย่ำง
เครง่ครดั  
 
หมำยเหต ุ(ที่ปรกึษำกองทนุ) :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลเพ่ือเป็นที่ปรกึษำกองทนุของบริษัทจดักำรไดโ้ดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำร 
ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเสนอใหแ้ต่งตัง้ตวัแทนผูท้รงคณุวฒิุที่สำมำรถใหค้ ำปรกึษำในภำพรวมทำงเศรษฐกิจแก่กองทนุรวมเขำ้เป็นที่ปรกึษำ
กองทนุได ้เพื่อใหค้  ำแนะน ำดำ้นกำรลงทนุใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบเม่ือมีกำรแต่งตัง้หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ปรกึษำกองทนุ  
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ : 

ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทนุ) :  

 



กองทนุเปิดกรุงศรีบริคสตำร ์                                                                                      28/02/2022  Page 82 

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงยินยอมใหบ้ริษัทจดักำรท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมเง่ือนไขกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมที่ระบใุน
ส่วนขอ้มลูโครงกำร ขอ้ 7. “กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
13.2. สิทธิในกำรรบัเงินปันผล :  

ไม่มี  
 
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 ำนกังำนผูส้นบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว ้ในกรณีที่
ผูร้บัโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหวัขอ้ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนแลว้ผูโ้อนจึง
ท ำกำรโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้ 
 
(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นส่วนขอ้มลูโครงกำร หวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ”  
 
(3) หลงัจำกที่ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนแลว้ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษี
พรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน  
 
(4) ในกรณีที่ผูโ้อนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและตอ้งกำรโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งน ำส่งใบส ำคญัหนว่ยลงทนุคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือท ำกำร
โอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หำกผูร้บัโอนตอ้งกำรไดใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุจะตอ้งยื่นเรื่องกำรขอใหอ้อกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ"  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
 
ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนไดต้่อเม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้  
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13.4. ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ :  

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

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหบ้ริษัทจดักำรท ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำรได ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำตำม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “กำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร” 
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์เม่ือผู้
ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้สิน้ของโครงกำรจดักำร
กองทนุรวมและเม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ 
 
(3) ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจำ้ของ
บญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดงักล่ำว  
 
13.6. สิทธิในกำรไดร้บัเงินคืนเม่ือเลิกโครงกำร :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคนืเม่ือบริษัทจดักำรเลิกกองทนุรวม โดยบริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ระบไุว้
ในขอ้ “กำรเลิกกองทนุรวม”  
 
13.7. สิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ :  

ไม่มี  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  

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

- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- ใบหน่วยลงทนุ 
- ระบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ 
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14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ :  

14.2.1. กรณีหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
โครงกำรจดักำรจะใชร้ะบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุ
ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึ่งในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนับริษัทจดักำร
หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ เหล่ำนัน้เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหนว่ยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อ
แรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือผูร้บัเงินที่ไดจ้ำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินปันผล (ถำ้มี)  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้หรือขำยคืน เพื่อเป็นกำรยืนยนัจ ำนวน
หน่วยลงทนุ และ/หรือ จ ำนวนเงินที่ไดร้บัใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรโดยนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทำงไปรษณียภ์ำยใน 14 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุ
ระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และกรณีกำรซือ้หรือขำยคืนหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรปิดกำรเสนอขำยครัง้แรกบริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียน
หน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร หรือ 
อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วย
ลงทนุ โดยถือว่ำหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุที่ไดร้บัทำงสื่ออิเล็กโทรนิกสด์งักล่ำว สำมำรถใชแ้ทนหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุตำมปกติได ้ 
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสิทธิในกำรจดัส่งหรือไม่จดัส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึ่งไดร้บักำร
ปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(1) ในกรณีที่มีกำรจดัส่งรำยงำนกำรถอืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะน ำส่งโดยทำงไปรษณียห์รือสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรำกฏอยู่
ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรจดัส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชส้มดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึ่งไดร้บักำรปรบัปรุง
รำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได ้ 
 
หำกปรำกฏขอ้ผดิพลำดในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งท ำกำรทกัทว้งขอ้ผดิพลำดภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำขอ้มลูดงักล่ำวถกูตอ้ง  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุอำจจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดเ้ฉพำะในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุรอ้งขอ
เพ่ือน ำไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในกำรขอสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 
 
ก) ผูถ้ือหน่วยลงทนุกรอกรำยละเอียดในค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรบัไดท้ี่ส  ำนกังำนนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
 
ข) ยื่นค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหน่วยลงทนุพรอ้มช ำระค่ำธรรมเนียมตำมที่ระบุไวใ้นส่วนขอ้มลูโครงกำร ขอ้ 15.3. เร่ือง “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้
สั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ” ในกำรออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุต่อนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
ค) นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุโดยไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุ
ที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุกรอกในค ำขอ ใหอ้อกใบส ำคญัหน่วยลงทนุ ส ำหรบักรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุกรอกจ ำนวนหนว่ยลงทนุในค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะใหอ้อก
ใบส ำคญัหน่วยลงทนุส ำหรบัจ ำนวนเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่นัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
ง) ใบส ำคญัหน่วยลงทนุที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุออกใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ จะมีขอ้ควำมตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ซึ่งจะระบชุื่อผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ โดยในใบส ำคญัหน่วยลงทนุจะตอ้งมีลำยมือชื่อกรรมกำรผูมี้อ ำนำจผกูพนับริษัทจดักำรและประทบัตรำส ำคญัหรือลำยมือชื่อนำยทะเบียน
หน่วยลงทนุหรือใชเ้ครื่องจกัรประทบัหรือโดยวิธีอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยจ์ะอนญุำตใหท้ ำได ้ 
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จ) ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีใบส ำคญัหน่วยลงทนุ หำกจะขำยคนืหน่วยลงทนุจ ำนวนดงักล่ำวจะตอ้งน ำใบส ำคญัหนว่ยลงทนุมำส่งมอบคืนนำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุเพ่ือโอนหน่วยลงทนุนัน้เขำ้ระบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) กอ่น จึงจะท ำใหก้ำรขำยหน่วยลงทนุจ ำนวนนัน้มีผลได ้ 
 
14.2.2. กรณีสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติมกำรใชส้มดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือเปลี่ยนรูปแบบของหลกัฐำนแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุจำกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ
จะปิดประกำศใหท้รำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 5 วนัท ำกำรก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและ/หรอืผูส้นบัสนนุ โดยมีวิธีปฏิบตัิส  ำหรบัผู้
ถือหน่วยลงทนุรำยเก่ำและรำยใหม่ ดงัต่อไปนี ้ 
 
1. กรณีเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยเก่ำซึ่งลงทนุในกองทนุนีก้่อนที่จะเริ่มใชส้มดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุมีควำม
พรอ้มที่จะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแลว้ บรษิัทจดักำรจะส่งจดหมำยแจง้ไปยงัผูถ้ือหน่วยลงทนุใหท้รำบล่วงหนำ้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มี
ควำมประสงคจ์ะขอรบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ จะตอ้งน ำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหลกัฐำนแสดงตนอ่ืนที่หน่วยงำนของทำงรำชกำรออก
ให ้มำแสดงเพ่ือขอรบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุตำมที่ก ำหนด และผูถ้ือ
หน่วยลงทนุจะตอ้งลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุในวนัเดียวกบัที่มำรบัสมดุบญัชีฯ ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดต้ิดต่อขอรบัสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุไปแลว้ บริษทัจดักำรจะไม่น ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุอีกต่อไป  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยใดที่ยงัไม่ไดต้ิดตอ่ขอรบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำ ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงประสงคข์อรบัหนงัสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดักำรจะน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
2. กรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยใหม่ซึ่งสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรกโดยที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุสำมำรถออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุใหไ้ดแ้ลว้ เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุไดร้บัค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ และผูส้ั่งซือ้ไดช้ ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ บริษทัจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุเพียงอย่ำงเดียว
เท่ำนัน้ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บัสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้ ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะไม่มีกำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุรำยใหม่ดงักล่ำว  
 
3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
4. บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจง้ช่ือผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัท
จดักำรไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บักำรจดัสรรหนว่ยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบรอ้ยแลว้ และ
ใหถ้ือว่ำสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุออกใหใ้นนำมบริษัทจดักำรแก่ผูส้ั่งซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทนุ
ของกองทนุและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
5. ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งน ำสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมำใหบ้ริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุบนัทกึรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุใหเ้ป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัไดต้ัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัที่
ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุจะถือ
ว่ำถกูตอ้งเม่ือรำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบัขอ้มลูที่บนัทึกไวใ้นระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อบริษัทจดักำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
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15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หำกมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้บริษัทจดักำรจะ
รบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิอ่ืนทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร
ในกำรจดักำรกองทนุรวมในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช ำระหนี ้ดงันี ้ 
 
16.1  กรณีที่บริษัทจดักำรไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
 
16.1.1  เม่ือมีกำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรำยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วนัทีบ่ริษัท
จดักำรไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูมี้สิทธิในเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้ 
 
16.1.2  เม่ือไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะไม่น ำทรพัยส์ินดงักล่ำวและเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้มำรวม
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีใ้นโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำไดโ้ดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั เวน้แต่กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงนิไดส้ทุธิจำกทรพัยส์นิที่ได้จำกกำรรบัช ำระหนีต้กลงรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิ
ดงักล่ำวแทนเงิน ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่สมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ในระหว่ำงที่บรษิัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้บริษัทจัดกำรอำจจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์ินนัน้ได ้และในกรณีที่
มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน บรษิัทจดักำรจะจ่ำยจำกเงินส ำรองรำยไดห้รือผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำกกำรบริหำรทรพัยส์ินนัน้  
 
16.1.3 เม่ือมีเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจดักำรจะเฉลี่ยเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบั
ช ำระหนีค้ืนใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่มสีทิธิในเงินไดส้ทุธินัน้ภำยใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่มีเงินไดส้ทุธิ และจะแจง้รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเฉลี่ย
เงินคืนไปยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัทีบ่ริษัทจดักำรไดเ้ฉลี่ยเงินคืน เวน้แตส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลำกำรเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่ำงอ่ืน  
 
ในกำรเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ตำมขอ้ 16.1.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นว่ำ เงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีไ้ม่คุม้กบัภำระ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษทัจดักำรอำจน ำเงินไดส้ทุธิดงักลำ่วไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุจะคุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยก็ได ้ทัง้นี ้หำกไดมี้กำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีจ้นครบถว้นแลว้ และปรำกฏว่ำเงินไดส้ทุธินัน้ไม่คุม้กบั
ภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บรษิัทจดักำรอำจน ำเงินไดส้ทุธิดงักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็นมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 
 
16.1.4 เม่ือมีกำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมำปรำกฎว่ำกองทนุรวมไดร้บัช ำระหนีต้ำมตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิ
เรียกรอ้งดงักล่ำวเป็นเงิน บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมควำมในขอ้ 16.1.3 โดยอนโุลม  
 
16.2  กรณีที่บริษัทจดักำรไม่ไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
 
16.2.1 ก่อนกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดักำรจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมมติพิเศษ  
 
ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง บริษทัจดักำรจะระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยส์ินที่กองทนุรวมจะไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้
มลูค่ำของทรพัยส์ิน ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำย พรอ้มเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรบัช ำระหนี ้
  
16.2.2  เม่ือไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะน ำทรพัยส์นิดงักล่ำวมำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมโดยจะก ำหนด
รำคำทรพัยส์ินนัน้เพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่ำมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะด ำเนินกำรกบัทรพัยส์ินดงักล่ำวดงันี ้ 
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(1) กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุรวมสำมำรถลงทนุในหรือมีไวไ้ด ้บรษิัทจดักำรอำจมีไวซ้ึ่งทรพัยส์ินดงักล่ำวต่อไปเพ่ือเป็นทรพัยส์ินของกองทนุ
รวมก็ได ้ 
 
(2) กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุรวมไม่สำมำรถลงทนุในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดักำรจะจ ำหน่ำยทรพัยส์นิดงักลำ่วในโอกำสแรกทีส่ำมำรถกระท ำได้
โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในระหว่ำงที่บรษิัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์นิดงักล่ำว บรษิัทจดักำรอำจจดัหำ
ผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์ินดงักล่ำว  
ในกรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำกทรพัยส์นิของกองทนุรวม  
 
16.3 ในกรณีที่มีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้ถ้ือหน่วยทกุ
รำยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้เป็นผู้มีสิทธิ
ในเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีก้็ได ้ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว บรษิัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งนัน้
มำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
 
16.4 วิธีกำรช ำระค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน  
 
กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทน บริษัทจดักำร
จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้ 
 
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 แกผู่้ถือหน่วยลงทนุที่
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  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว  
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19. หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรไป
ตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำวและมีผลผกูพนัตำมมติ 
 
มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำย ใหถ้ือว่ำมตนิัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (มติ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทนุรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุนอกจำกจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นขอ้
ผกูพนั หรือที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้ว้ย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้ง
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 ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและกำรคนืเงินทุนใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 
(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 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงควำมเห็นว่ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุ
อย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 
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ตอ้งกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถำ้
มี) บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  ำกำรและเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดู
ได ้รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุพรอ้มกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทนุรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร : ไม่มี  
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ :  

22.1.1 บริษัทจดักำรจะเลิกกองทนุรวมเม่ือปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) จ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด 
(2) มลูค่ำหน่วยลงทนุทีข่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ำ 50 ลำ้นบำทในวนัท ำกำรใดและบริษัท
จดักำรประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิด 
 
22.1.2  เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดักำรเลิกกองทนุเปิดในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิด
ควำมเสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ทีข่องตน  
 
22.1.3  เม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดเ้เลว้ทัง้หมดของ
โครงกำรจดักำรใหเ้ลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
22.1.4  ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตัิใหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป หำกปรำกฏวำ่  
(1) มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำรที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 
(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบรษิัทจดักำรมิไดป้ฏบิตัิหรือดแูลใหมี้กำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อ
ผูล้งทนุทั่วไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทนุ 
 
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) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยทำงไปรษณียล์งทะเบียน  
(ข) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(ค) แจง้คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
22.2.3  จ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่ำว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 เพ่ือรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถ
กระท ำไดเ้พ่ือช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 
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22.2.4  ช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมไดต้ำมขอ้ 22.2.3 ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิด
เหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 และเม่ือไดด้  ำเนินกำรช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุแลว้จะถือว่ำเป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้  
 
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 ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จ้งไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน 
บริษัทจดักำรจะอำ้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรเป็นภมิูล ำเนำ เพื่อบริษัทจดักำรจะไดน้ ำทรพัยด์งักล่ำวไปวำงทรพัย ์ณ ส ำนกังำนวำงทรพัย์ และด ำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้ 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม 
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