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หน้า 1 

                          - กองทุนเปิดกรุงศร ียูเอสอ ิควิตี � -              บริษัทหลกัทรัพย@จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ส่วนข ้อมูลสรุปรายละเอ ียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข ้อผูกพัน 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมที�ลงทนุในต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุที�ลงทนุในหรือมีไวซ้ึ�งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพียง 
กองทนุเดียว (Feeder Fund) ซึ�งเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ สาํหรบัผูล้งทนุทั�วไป (retail fund) และรบัซื 5อคืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

1.  กองทนุจะลงทุนในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที�มีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทนุในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมต่างประเทศ ชื�อ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) ซึ�งเป็นกองทุนรวมที�เสนอขายใหก้ับนักลงทุนสถาบัน 
จัดตั5 งขึ 5นตามระเบียบ ของ  UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายของป ระเทศไอร์แลนด ์
(IRELAND) ซึ�งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมี Baillie Gifford Worldwide Funds Plc เป็น
บริษัทจัดการกองทนุ โดยบริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรฐั เป็นสกุลเงินหลกั ทั5งนี 5 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงสกุลเงินหลกัเป็น
สกุลเงินสิงคโปรด์อลลาร ์สกุลเงินฮ่องกงดอลลาร ์หรือสกุลเงินยูโร ในภายหลังก็ได ้โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีที�มีการ
เปลี�ยนแปลงสกลุเงินที�ใชใ้นการซื5อขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั ซึ�งบริษัทจดัการจะคาํนึงถึงประโยชนข์องกองทุนเป็นสาํคญั บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยส่งจดหมายแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุ และประกาศไวท้ี�สาํนกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื�ออิเล็กทรอนิกสท์ี�
เกี�ยวขอ้ง 

ข้อมูลเพ ิ$มเติม/ลักษณะสาํคัญของกองทุน Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) 

ชื$อกองทุน :  Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) 

บร ิษัทจัดการกองทุน:  Baillie Gifford Worldwide Funds Plc ซึ�งจดทะเบียนจดัตั5งอยู่ในประเทศไอรแ์ลนด ์ 

วันท ี$เสนอขายกองทุน :  13 พฤศจิกายน 2555 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ (Equity Fund)   

วัตถุประสงคแ์ละนโยบาย 
การลงทุน :  

กองทนุมีวตัถปุระสงคท์ี�จะไดร้บัผลตอบแทนโดยรวมสงูสดุจากการลงทนุในหุน้ที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
สหรฐัฯ ที�อยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของทางการ (Regulated Market) เป็นหลกั นอกจากนี 5 กองทนุอาจลงทนุใน
สดัสว่นที�นอ้ยกว่าในหลกัทรพัยท์ี�เปลี�ยนมือไดอื้�น ๆ ตามที�มีการเปิดเผยไวใ้นนโยบายการลงทนุ ตราสารการเงินใน
ตลาดเงิน เงินสด และตราสารที�เทียบเท่าเงินสด 
กองทนุจะลงทนุในตราสารทนุที�จดทะเบียนใน Regulated Market ของสหรฐัฯ เป็นหลกั ซึ�งมีการกระจายการลงทนุ
ที�หลากหลาย และอาจลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุในตราสารทนุของบริษัทที�มี
รายไดห้รือสินทรพัยส์่วนใหญ่อยู่ในสหรฐัฯ ซึ�งเป็นหลกัทรพัยท์ี�จดทะเบียน ซื 5อขาย หรือจดัจาํหน่ายใน Regulated 
Market ทั�วโลก ตราสารทนุที�กองทนุลงทนุจะตอ้งมีองคป์ระกอบหลกัเป็นหุน้สามญัและหลกัทรพัยท์ี�เปลี�ยนมือได้
อื�น ๆ เช่น หลกัทรพัยท์ี�แปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้(Convertible Securities)  หลกัทรพัยบ์ริุมสิทธิ (Preferred 
Securities) หลกัทรพัยบ์ริุมสิทธิที�สามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้(Convertible Preferred Securities) ใบสาํคญั
แสดงสิทธิ (Warrant) และสิทธิ (Right) ในการซื5อหุน้สามญั ทั5งนี 5 ตราสารทนุที�กองทนุลงทนุจะตอ้งไม่อยู่ใน
อตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ�งโดยเฉพาะและอาจมีมลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ที�มีขนาด
เล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ได ้
กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซื5อขายล่วงหนา้เพื�อลดความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน แต่จะไม่
มุ่งหวงัผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน และอาจลงทนุในตราสารอนพุนัธท์างการเงินเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการ
บริหารการลงทนุเท่านั5น 

อายุโครงการ : ไม่กาํหนด  

ผู้ด ูแลผลประโยชน ์/  
ผู้เก็บร ักษาทร ัพยส์ินของกองทุน:  

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 
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                          - กองทุนเปิดกรุงศร ียูเอสอ ิควิตี � -              บริษัทหลกัทรัพย@จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

2.  กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี�ยในรอบปี
บญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของกองทุน หรือตามอตัราส่วนที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด แต่ทั5งนี 5 จะลงทุนใน
ต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทนุหรือตามอตัราส่วนที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศ
กาํหนด 

3.  ในภาวะปกติ กองทนุจะนาํเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนหรือตามอตัราส่วนที�
สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด 

4.  กองทนุอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากและ/หรือตราสารหนี 5ในประเทศที�มีอายุไม่เกิน 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อการสาํรองเงินไวส้าํหรบัการดาํเนินงาน รอการ
ลงทนุ หรือรกัษาสภาพคล่องของกองทนุ 

5.  โดยปกติกองทุนจะไม่ทาํสญัญาซื5อขายล่วงหนา้เพื�อป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนเงิน ทั5งนี 5 ในอนาคตกองทุนอาจจะทาํสญัญาซื5อขายล่วงหนา้เพื�อ
ป้องกันความเสี�ยงก็ไดโ้ดยขึ 5นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  ซึ�งบริษัทจัดการจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขและหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และหากมีการปรบัเปลี�ยนกลยุทธเ์กี�ยวกับการทาํสญัญาซื5อขายล่วงหนา้ดงักล่าว บริษัทจัดการจะแจง้ให ้
ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยส่งจดหมายแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุน และประกาศไวท้ี�สาํนักงานของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุน และ/หรือสื�อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี�เกี�ยวขอ้ง อย่างไรก็ดี กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารที�มีลกัษณะของสญัญาซื5อขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 

6.  ในกรณีที�บริษัทจดัการเห็นว่า การลงทุนในกองทนุรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทนุ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class 
B Acc (USD) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคห์ลกัของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดงักล่าวไม่เป็นไปตามที�คาดไว ้
หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดงักล่าวมีการกระทาํผิดตามความเห็นของหน่วยงานกาํกับดูแล
ของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื�อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลใหก้ารลงทุนในกองทุน
ต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจาํเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที�กองทุน Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc 
(USD) ไดเ้ลิกโครงการในขณะที�บริษัทจัดการยงัดาํเนินการบริหารและจดัการลงทุนกองทนุเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี 5 ทั5งนี 5 เมื�อปรากฎกรณีดงักล่าว บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิที�จะนาํเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศอื�นใดที�มีนโยบายการลงทุนสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทนุ โดย
อาจเป็นกองทนุที�บริหารและจัดการลงทนุโดย Baillie Gifford Worldwide Funds Plc หรือไม่ก็ได ้หรือ ขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมของ
กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี 5 โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั5งนี 5 หากมีการดาํเนินการดงักล่าว บริษัทจัดการจะแจง้โดยประกาศใหผู้้
ถือหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  

7.  ในกรณีที�ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครั5งแรกแลว้ ปรากฏว่าจาํนวนเงินที�ไดจ้ากการเสนอขายหน่วยครั5งแรกไม่เพียงพอต่อการจดัตั5งกองทนุเพื�อส่งเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศไดอ้ย่างเหมาะสมเพื�อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั5งกองทุน โดยจะคืนเงิน
ค่าสั�งซื 5อแก่ผูส้ั�งซื 5อหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัทาํการนับตั5งแต่วนัทาํการถัดจากวนัสุดทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั5งแรก อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากการ
จดัตั5งและบริหารจดัการลงทุนไปแลว้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายแลว้ หากเป็นกรณี
ดงัต่อไปนี 5  

(1)  ผูจ้ดัการกองทนุพิจารณาแลว้เห็นว่า สถานการณก์ารลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม  

(2)  กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงในเรื�องของกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการนาํเงินไปลงทนุในต่างประเทศ 

(3)  กรณีที�มีเหตใุหเ้ชื�อไดว้่าเพื�อเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 

8.  กองทนุจะไม่ลงทุนในตราสารหนี 5ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non - investment grade) และตราสารหนี 5ที�ไม่ไดร้บัการจัดอนัดบัความ
น่าเชื�อถือ (Unrated securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซ้ึ�งตราสารหนี 5ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non - investment grade) 
เฉพาะกรณีที�ตราสารหนี 5นั5นไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�สามารถลงทนุได ้(Investment grade) ขณะที�กองทนุลงทนุเท่านั5น  

9.  ในกรณีที�กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี 5 บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(1)  มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ�งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั  

(2)  ยอดรวมของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทาํการใดติดต่อกัน คิดเป็นจาํนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิ
ของกองทนุหลกั  

เงื�อนไข ในกรณีที�กองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี 5  

(1)  แจง้เหตุที�กองทุนหลักมีมูลค่าทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทางการดาํเนินการโดยคาํนึงถึงประโยชนท์ี�ดีที�สุดของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้าํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที�ปรากฏเหต ุ 

(2)  ดาํเนินการตามแนวทางการดาํเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแต่วนัที�ปรากฏเหต ุ 

(3)  รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที�ดาํเนินการแลว้เสรจ็  
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(4)  เปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกับการดาํเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ี�สนใจจะลงทนุเพื�อใหผู้ท้ี�สนใจจะลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี�ยวกับสถานะของกองทนุรวม 
และบริษัทจดัการจะดาํเนินการใหบ้คุลากรที�เกี�ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัการดาํเนินการดงักล่าวดว้ย  

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดาํเนินการตามขอ้ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 

ทั5งนี 5 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในกรณีที�มีการดาํเนินการเปลี�ยน/โอนยา้ย/เลิกกองทนุ กองทนุจะยกเวน้ไม่นาํเรื�องการลงทนุหรือมีไวซ้ึ�งทรพัยส์ินในต่างประเทศ 
(offshore investment) โดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน มาบังคับใชใ้นช่วงดาํเนินการคัดเลือกและ/หรือ
เตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่าว 

10. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตใหเ้ป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทุนรวมที�มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไม่ทาํให้
ระดับความเสี�ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ�มขึ 5น ทั5งนี 5 ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ�งขึ 5นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื�อ
ประโยชนส์ูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน อนึ�ง บริษัทจัดการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนดาํเนินการเปลี�ยนแปลง
ประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื 5อคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

11. ในการคาํนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี 5รวมดว้ย ทั5งนี 5 โดยจะคาํนึงถึง
ประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั 

(11.1 ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(11.2)  ช่วงระยะเวลาที�ตอ้งใชใ้นการจาํหน่ายทรพัยส์ินของกองทุนเนื�องจากไดร้บัคาํสั�งขายคืน หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ หรือเพื�อรอการลงทนุ ทั5งนี 5 ตอ้งไม่
เกินกว่า 10 วนัทาํการ 

 

ผลตอบแทนที$ผู้ลงทุน 

จะได้จากเงินลงทุน : 

โอกาสที�จะไดร้บัจากผลกาํไรสว่นเกิน (Capital Gain) อนัเนื�องมาจากมลูค่าที�เพิ�มขึ 5นของหลกัทรพัยท์ี�ลงทนุ โดยจะไดร้บัเมื�อผูถื้อ
หน่วยลงทนุมีการสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุ ทั5งนี 5 กรณีลกูคา้ที�เป็นบคุคลธรรมดาไม่ตอ้งเสียภาษีจากกาํไรส่วนเกินดงักล่าว 
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คาํถามและคาํตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม 

1. ลักษณะที$สาํคัญของกองทุน  

  มีการกาํหนดประเภทของผูล้งทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มี 

  กองทนุรวมนี 5มีจาํนวนเงินทนุโครงการ (fund size) ล่าสดุเท่าใด 
- 50,000 ลา้นบาท (หรือ จาํนวน 5,000 ลา้นหน่วย) 

  กองทนุรวมนี 5เหมาะสมที�จะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทนุลกัษณะใด และผูล้งทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 
- เหมาะสมสาํหรบัเงินลงทนุของผูมี้เงินออมโดยเป็นเงินลงทนุส่วนที�สามารถรบัความผนัผวนในระยะสั5น และความเสี�ยงในระดบัที�สงูได ้เพื�อโอกาสไดร้บั
ผลตอบแทนที�ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยเทียบเคียงกบัการลงทนุในตราสารทนุของบริษัทที�จดัตั5งและมีธรุกิจหลกัอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา 
- ผูล้งทนุควรลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

  ปัจจยัใดที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อเงินลงทนุของผูล้งทนุ 
- เนื�องจากกองทุนนี 5จะนาํเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ�งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที�จัดตั5งและมี
ธุรกิจหลกัอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา  เงินลงทนุของท่านอาจไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี 5 
(1) การเปลี�ยนแปลงของราคาหุน้ที�ลงทนุโดยกองทนุหลกั 
(2) การเปลี�ยนแปลงของมลูค่าหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 
(3) การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

  กองทนุรวมนี 5เป็นกองทนุรวมที�มีผูป้ระกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที�มุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

  กองทนุรวมนี 5มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
- วนัที�สิ 5นสดุรอบบญัชีคือ วนัที� 30 มิถนุายน ของทกุปี 

2. ข ้อกาํหนดในการซ ืUอขายและโอนหน่วยลงทุน  

  กองทนุรวมนี 5มีวิธีการขายและรบัซื 5อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร 
วิธ ีการขายหน่วยลงทุน 

- มลูค่าขั5นตํ�าของการสั�งซื 5อ 2,000 บาท ซึ�งคาํนวณเป็นหน่วยลงทนุไดโ้ดยนาํจาํนวนเงินที�สั�งซื 5อหน่วยลงทนุ  หารดว้ย ราคาขายหน่วยลงทนุซึ�งเท่ากบัมลูคา่
หน่วยลงทนุ บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เช่น สั�งซื 5อหน่วยลงทนุ 10,000 บาท ในวนัที� .................... ซึ�งมีราคาขายหน่วยลงทนุเท่ากบั 
10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะไดร้บัจาํนวนหน่วยลงทนุเทา่กบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารดว้ย 10.15) เป็นตน้ 
- ท่านสามารถซื5อหน่วยลงทนุไดท้กุวนัทาํการซื5อขายของกองทนุภายในเวลา 15.30 น. ที�บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื 5อคืนหน่วยลงทนุที�
ไดร้บัการแต่งตั5งจากบริษัทจดัการ หรือผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการหรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นตน้ 

วิธ ีการร ับซ ืUอคืนหน่วยลงทุน 

-  โดยการสั�งขายคืนหนว่ยลงทนุขั5นตํ�า 2,000.00 บาท หรือ 200 หน่วย ซึ�งสามารถทาํไดท้กุวนัทาํการซื5อขายของกองทนุภายในเวลา 14.30 น.  ที�บริษัท
จดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื 5อคืนหน่วยลงทนุที�ไดร้บัการแต่งตั5งจากบริษัทจดัการ หรือผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ไดแ้ก่ หรือระบบอินเทอรเ์น็ต
ของบริษัทจดัการ หรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นตน้ 

  กรณีใดที�บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 
- บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี�จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือ
เพื�อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี�มีถิ�นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบคุคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึง
กองทรพัยส์ินของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ�งจดัใหมี้ขึ 5นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธหรือ
ระงบัการสั�งซื 5อ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มสาํหรบัผูล้งทนุที�เป็นบคุคลดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ 
-  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปิดรบัคาํสั�งซื 5อหน่วยลงทนุเป็นการชั�วคราวหรือถาวรก็ไดต้ามที�บริษทัจดัการเห็นสมควร ทั5งนี 5 บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุ
ทราบล่วงหนา้ก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัคาํสั�งซื 5อหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไวท้ี�สาํนกังานของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุหรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ
หรือสื�ออิเล็กทรอนิกสท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

  กองทนุรวมนี 5มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเลื�อนกาํหนดเวลาชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รบัซื 5อคืนหน่วยลงทนุตามคาํสั�งที�รบัไวแ้ลว้ และการ
หยดุรบัคาํสั�งซื 5อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไวอ้ย่างไร 
- กองทนุรวมนี 5มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเลื�อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รบัซื 5อคืนหน่วยลงทนุตามคาํสั�งที�รบัไวแ้ลว้ และการ
หยดุรบัคาํสั�งซื 5อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ�งไดร้ะบอุยู่ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมขอ้ 10.  ขอ้ 11.  และขอ้ 12. ตามลาํดบั 
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  วิธีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 
- เปิดใหส้บัเปลี�ยนหน่วยลงทนุโดยใหเ้ป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. กรุงศรี จาํกดั” ซึ�งบริษัท
จดัการไดป้ระกาศไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ (www.krungsriasset.com) 

  กองทนุรวมนี 5กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จาํกดัการโอนไวอ้ย่างไร 
- กองทนุนี 5เป็นกองทนุรวมสาํหรบัผูล้งทนุทั�วไป ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุไดต้ามปกติ อย่างไรก็ดี ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่อาจโอน
หน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา (US Citizen) ได ้ดงันั5น บริษัทจดัการจะไม่รบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ 
หากการโอนนั5นเป็นการโอนหรือจาํหน่ายใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา 
- ผูถื้อหน่วยลงทนุซึ�งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุจะตอ้งยื�นคาํขอโอนหน่วยลงทนุที�บริษัทจดัการและ/หรือผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื 5อคืนหน่วยลงทนุ 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ (ถา้มี)  
- ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเมื�อนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื�อผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ
แลว้ ซึ�งนายทะเบียนจะดาํเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนั
ขอโอนหน่วยลงทนุและคาํขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์

  ผูถื้อหน่วยลงทนุจะทราบขอ้มลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรบัซื 5อคืนหน่วยลงทนุไดจ้ากช่องทางใด 
- ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรบัซื 5อคืนหน่วยลงทนุไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

3. สิทธ ิของผู้ถ ือหน่วยลงทุน  
  กองทนุรวมนี 5มีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- กองทนุรวมนี 5จะใชร้ะบบไรใ้บสาํคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการใหน้ายทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื�อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ  
- บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ�งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั5น โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

  ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี 5อาจถกูจาํกดัสิทธิในเรื�องใด ภายใตเ้งื�อนไขอย่างไร   
- กองทนุนี 5มีขอ้จาํกดัในการใชส้ิทธิออกเสียงในกรณีผูถื้อหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทนุที�จาํหนา่ยไดแ้ลว้ทั5งหมดของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี�เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื�อผูถื้อหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที�เกิน
ดงักล่าว 

  ในกรณีที�กองทนุรวมลงทนุหรือมีไวซ้ึ�งหุน้ของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที�ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการ
ดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพิ�มเติม หรือไม่ อย่างไร 
- ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดโ้ดยวิธีที�บริษัทจดัการไดเ้ปิดเผยไวท้ี�สาํนกังานของบริษัท
จดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื 5อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

  กองทนุรวมนี 5มีช่องทางและวิธีการรอ้งเรียนของผูล้งทนุ และนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการ
ดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 
- ผูล้งทนุสามารถรอ้งเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท ์0-2657-5757  หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์1207 
- กองทนุรวมนี 5มีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการดงักลา่ว ในกรณีที�บริษัทจดัการปฎบิตัิไม่เป็นไป
ตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี 5 และ/หรือหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวขอ้ง 
อนัมีผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถนาํขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้
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4. บุคคลท ี$เกี$ยวข ้องกับการดาํเน ินการของกองทุนรวม  

  ขอ้มลูเกี�ยวกบับริษัทจดัการ ซึ�งอย่างนอ้ยตอ้งมีรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหาร จาํนวนกองทนุรวมทั5งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัท และมลูค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

- กรรมการของบริษัทจดัการ มี 8 คน ตามรายชื�อดงัต่อไปนี 5 

 (1) นายพงษ์อนนัต ์ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง 

 (3) นายพยงุ ลีวงศเ์จริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 

 (5) นางวรรณา ธรรมศิริทรพัย ์ (6) นางสาวจิราพร โพธิ~ไพโรจน ์

 (7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจ ูบดุดาราจ ู
   
  - จาํนวนกองทนุรวมทั5งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัท 129 กองทนุ 

- มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 399,468 ลา้นบาท 
  

  รายชื�อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

 ชื$อ นามสกุล ตาํแหน่ง 
 (1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผูจ้ดัการ 
 (2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจา้หนา้ที�กลุ่มการลงทนุ 
 (3) นางสาวพรทิพา  หนึ�งนํ5าใจ ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี 5 
 (4) นายวิพธุ  เอื 5ออานนัท ์ ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ  
 (5) นายฑลิต  โชคทิพยพ์ฒันา รองประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (6) นางสาวจิตอารีย ์ฤทธิพนัธ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตัิการซื 5อขายหลกัทรพัย ์
 (7) นางสาวรุง่อรุณ สมเจริญ ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายกาํกบัและดแูลการปฏิบตัิงาน 
 (8) ดร. ฐนิตพงศ ์ ชื�นภิบาล ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายบริหารความเสี�ยงดา้นการลงทนุ 
 (9) นายฑิฆมัพร วิชยัธรรมธร ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี 5  
 (10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี 5  
 (11) นางสาวรมัภารจัน ์ยธุานหสั ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี 5  
 (12) นายสาธิต บวัช ู ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (13) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (14) นายปีติ ประติพทัธิ~พงษ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
 (16) นายจาตรุนัต ์สอนไว ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (17) นายชศูกัดิ~ อวยพรชยัสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ  
 (18) นายพลสิทธิ~  อาหนุยั ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ  
 (19) นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (20) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (21) นายเกียรติศกัดิ~  ปรีชาอนสุรณ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (22) นายธนียะ  เภาสู่ นกัวิเคราะห ์
 (23) นางสาวคณุธิดา  ดนพิูพกัษ ์ นกัวิเคราะห ์
 (24) นายศภุศิษฎ ์ เทียนสกุใส  นกัวิเคราะห ์
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  รายชื�อผูจ้ดัการกองทนุ (fund manager) ประวตัิการศกึษา และประสบการณก์ารทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม รวมทั5งหนา้ที�ความ
รบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักลา่ว 

ชื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน หน้าท ี$ความร ับผิดชอบ 
นายวิพธุ เอื 5ออานนัท ์ - ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์

และเศรษฐศาสตร,์ The University of 
New South Wales 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัคา้เงินตราต่างประเทศ 

นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon 
University, U.S.A. 
 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
 

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

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บล. ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 
- บล. เค จี ไอ จาํกดั (มหาชน) 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 

นางสาวสาวณีิ สขุศรีวงศ ์ - ปริญญาโท สาขาบญัชี (การเงิน) 
จฬุากรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจา้หนา้ที�วิเคราะห ์
 

นายปีติ ประติพทัธิ~พงษ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
Rochester Institute of Technology, 
New York 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- เจา้หนา้ที�ฝ่ายลกูคา้บคุคลเเละบริการ 

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
 
 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University 
of Manchester, U.K. 

-ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี (การเงิน)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารทิสโก ้

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- เจา้หนา้ที�วิเคราะหส์ินเชื�อ 

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

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

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี 5และกองทนุ
รวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัดิ~ อวยพรชยัสกลุ 
 

- ปริญญาโท  การเงิน บญัชีและการ
จดัการ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ�ง) 
Bradford University 
- ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

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

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุและกองทนุ
รวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ ์
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ชื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน หน้าท ี$ความร ับผิดชอบ 
นายพลสิทธิ~ อาหนุยั 
 
 

- ปริญญาโท  การเงิน Sasin Graduate  
Institute of Business Administration 
of Chulalongkorn University 
- ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร ์
University of British Columbia 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
 
- บ. พลงังานบริสทุธิ~ จาํกดั 
(มหาชน) 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี 5และ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการลงทนุ 

นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน,์ CFA 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(หลกัสตูร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี�ยน
นกัศกึษาที� Louvain School of 
Management, ประเทศเบลเยี�ยม)  
-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร ์(เกียรติ
นิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเสี�ยงดา้น
การลงทนุ 
- ผูจ้ดัการผลิตภณัฑธ์ุรกิจตลาดเงิน 

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

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

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะหฝ่์ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะหเ์ศรษฐกิจและตลาด
เงิน 

 

  รายชื�อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื 5อคืนหน่วยลงทนุ (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ (registrar)  และผูด้แูลผลประโยชน ์(trustee)  

- รายชื�อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื 5อคืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 
  

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ืUอคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์
1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัท หลกัทรพัยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) 0-2231-3777, 0-2632-0777 
4 บริษัท หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 02-949-1000 
5 บริษัท หลกัทรพัยเ์มยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 02-638-5000 
7 บริษัท หลกัทรพัยเ์อเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัท หลกัทรพัยเ์คที ซีมีโก ้จาํกดั 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 0-2305-9000 
10 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรพัยด์บีีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 0-2217-8888 
13 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 0-2646-9650 
14 บริษัท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรพัยท์รีนีตี 5 จาํกดั 0-2343-9500, 0-2801-9100 
16 บริษัท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2659-8000 
18 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัซ่า จาํกดั 0-2660-5000 
19 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั�น พารท์เนอร ์จาํกดั 0-2660-6677 
20 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2635-1700 
21 บริษัท หลกัทรพัยค์นัทรี� กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 02-205-7000 
22 บริษัท หลกัทรพัยโ์กลเบล็ก จาํกดั 02-672-5920 
23 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั 02-633-6699 
24 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน) 02-648-1111 
25 บริษัท หลกัทรพัยไ์อรา่ จาํกดั (มหาชน) 02-684-8888 
26 ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 0-2359-0000 
27 บริษัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 02-696-0000 
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 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ืUอคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์
28 ธนาคารไทยเครดติเพื�อรายย่อย จาํกดั (มหาชน) 0-26975300 
29 บริษัท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 02-648-3600 
30 บริษัท หลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 02-088 9999 
31 ธนาคารออมสิน 02-299-8000 
32 บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 02-659-3390 
33 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 02-207-2100 
34 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซื 5อขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั 02-861-4820 
35 บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 02-352-5100 
36 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 02-633-6000 
37 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 02-009-8000 
38 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซื 5อขายหน่วยลงทนุ เวลท ์รีพบับลิค จาํกดั 02-266-6698 
39 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซื 5อขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จาํกดั 02-026-5100 
40 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซื 5อขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ ์จาํกดั 02-107-1664 
41 บริษัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกดั 02-022-1400 
42 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 02-626-7000 
43 บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั�น พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 0-2117-7878    
44 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 0-2274-9400 
45 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซื 5อขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จาํกดั     02-016-8600 
46 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั 02-508-1567 
47 ธนาคารซิตี 5แบงก ์ 02-788-2000 

 

 - รายชื�อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 
  บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั โทรศพัท ์0-2657-5757 

 - รายชื�อผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee/ Fund supervisor) 
  ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทร. 0-2724-5265 
  ทั5งนี 5 นอกจากหนา้ที�ตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั5งฯ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที�ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 

5. ช ่องทางท ี$ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ ิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนีU 
  ท่านสามารถทราบขอ้มลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบักองทนุรวมนี 5ไดท้ี�สาํนกังานของบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื 5อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์อง

บริษัทจดัการ 
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ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี�ยง 

1. ความเสี$ยงจากการดาํเน ินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี�ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร  

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื5นฐานของผูอ้อกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื�อถือของผูอ้อกตราสารเพื�อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชาํระหนีUของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี�ยงจากตราสารหนี 5/เงินฝากที�กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชาํระหนี 5 โดยบริษัทผูอ้อกตราสารหนี 5/เงินฝากนั5น ๆ ไม่สามารถชาํระคืนเงินตน้หรือ
ดอกเบี 5ยใหก้องทนุเมื�อถึงวนัที�ครบกาํหนด  

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี 5/เงินฝากที�มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี 5หรือผูอ้อกตราสารหนี 5ของบริษัทเอกชนทั�วไปจะตอ้งไดร้บัการจัด
อนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขึ 5นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี 5ภาครฐั ซึ�งมีความเสี�ยงจากการผิดนัด
ชาํระหนี 5ทั5งเงินตน้และดอกเบี 5ยในระดบัตํ�า กองทนุจึงมีความเสี�ยงประเภทนี 5ต ํ�า 

3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที�อาจจะเพิ�มสงูขึ 5นหรือลดตํ�าลง ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงไปตามราคาหุน้ที�กองทุนหลกั
ลงทนุหรือมีไว ้และอาจขึ 5นอยู่กบัแนวโนม้ของอตัราดอกเบี 5ย ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื5นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูอ้อกตราสาร ปริมาณ
การซื5อขายหุน้ เป็นตน้ ดงันั5น หากราคาหุน้ที�ลงทนุลดลงหรือปรบัตวัสงูขึ 5น จะส่งผลใหม้ลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงหรือเพิ�มขึ 5นไดเ้ช่นกนั 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทนุที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุของกองทุน โดยคาํนึงถึงสถานการณท์าง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากการที�กองทุนไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ี�ลงทุนไดใ้นราคาที�เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ทั5งนี 5 การที�กองทุนนาํเงินลงทุนไป
ลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ�งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ที�จดทะเบียนอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา ในกรณีที�เกิด
เหตุการณข์าดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี�ยงที�ไม่สามารถขายตราสารที�กองทุนลงทนุไวไ้ดห้รือขายตราสารในราคาที�ไม่เหมาะสม ส่งผลใหผู้ล้งทุนอาจ
ขายคืนหน่วยลงทนุไม่ไดร้าคาหรือตามระยะเวลาที�กาํหนดไว ้   

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

การที�กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารแห่งหนี 5ที�มีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนี 5ทั�วไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยที�มีอายขุอง
ตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลว้แต่กรณี ตํ�ากว่า 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื�อรกัษาสภาพคล่องของกองทนุและลดความเสี�ยงจากการรบัชาํระคืน 
จึงทาํใหช่้วยลดความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี�กองทนุลงทนุได ้

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

เนื�องจากกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี 5นาํเงินลงทุนซึ�งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในสกุลเงินเหรียญสหรฐัฯ จึงอาจมีความเสี�ยงที�เกิดจาก
ความผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินของทั5งสองสกลุเงินได ้กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ 5นจากวนัที�กองทุนเขา้ลงทุนเมื�อเทียบกับสกลุเงินต่างประเทศที�เขา้
ลงทุนนั5น (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรฐัฯ เป็น 29.00 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรฐัฯ) จะทาํใหมู้ลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนเมื�อคาํนวณเป็นสกลุเงินบาท
นอ้ยลง ในทางตรงกันขา้มหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรฐัฯ เป็น 31.00 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรฐัฯ) จะทาํใหมู้ลค่าทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุเมื�อคาํนวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึ 5น 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื5อขายล่วงหนา้เพื�อป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินหรือไม่ก็ได ้โดยขึ 5นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ�ง
จะลงทุนในสญัญาซื5อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื�อป้องกันความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกับอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที�อาจเกิดขึ 5นไดจ้ากการ
ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรพัยท์ี�ลงทุนมีแนวโนม้อ่อนค่าอย่างมี
นยัสาํคญั และอาจมีตน้ทนุสาํหรบัการทาํธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยง โดยทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุที�เพิ�มขึ 5นทั5งนี 5 การป้องกนัความเสี�ยง
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความเสี�ยงไดท้ั5งหมด และหากคาดการณผ์ิดจะทาํใหเ้สียโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทน
ที�มากขึ 5น 
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6. ความเสี$ยงจากการเข ้าทาํสัญญาซืUอขายล่วงหน้า (Leverage Risk): 

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการลงทุนในสญัญาซื5อขายล่วงหนา้เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน ทั5งนี 5 บริษัทจัดการอาจพิจารณาใชห้รือไม่ใชเ้ครื�องมือ
ป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว กรณีที�มีการใชเ้ครื�องมือป้องกนัความเสี�ยง อาจป้องกนัความเสี�ยงไม่ไดท้ั5งหมด 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกการทาํธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าวใหเ้หมาะสม เพื�อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่กองทนุหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ 

7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซืUอขายล่วงหน้า (Counterparty Risk): 

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื5อขายล่วงหนา้ โดยที�บริษัทจัดการเขา้เป็นคู่สญัญาที�กระทาํนอกศูนยส์ัญญาซื5อขายล่วงหนา้ (OTC) อาจมีความเสี�ยงที�คู่สัญญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได ้

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการจะเลือกคู่สญัญากับสถาบนัการเงินที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 3 อนัดบัแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบนัการเงิน
ต่างประเทศที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาวอยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) หรือสถาบนัการเงินหรือผูไ้ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
สญัญาซื5อขายล่วงหนา้จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากความมั�นคงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัตลาดเงินตลาดทนุ รวมถึงขอ้จาํกดัทางดา้น
กฎหมาย และการทาํธุรกรรมทางการเงินของประเทศที�กองทนุไปลงทนุ ทั5งนี 5 ความเสี�ยงดงักล่าว อาจส่งผลใหเ้กิดความผนัผวนของราคาตราสารที�ลงทนุ สภาพคล่อง  
สภาวะตลาด อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวกบัประเทศนั5นๆ เป็นตน้ ซึ�งอาจทาํใหก้องทนุไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที�คาดหวงัไว ้

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื�อถือของประเทศ (country rating) ที�ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะหปั์จจัยต่างๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อความเสี�ยง
ดงักล่าวอย่างถี�ถว้นรอบคอบ 

9. ความเสี$ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk): 

กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบหากมีการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ขอ้กาํหนด กฏเกณฑห์รือนโยบายต่างๆ ของรฐับาลในการบริหารประเทศ ซึ�งรวมถึงขอ้จาํกดัของ
การเคลื�อนยา้ยเงินตราต่างประเทศเขา้-ออกโดยเสรี ส่งผลใหก้องทนุอาจไม่สามารถนาํเงินลงทนุกลบัประเทศได ้

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณก์ารเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื5นฐานต่างๆ ของประเทศที�กองทุน
ลงทนุอย่างใกลชิ้ด เพื�อประเมินความเสี�ยงจากการลงทนุในประเทศนั5นๆ ซึ�งอาจช่วยลดความเสี�ยงในส่วนนี 5ได ้
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สรุปอ ัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศร ียูเอสอ ิควิตีU 

อ ัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามผู้ออกทร ัพยส์ินหร ือคู่สัญญา (single entity limit) 

ประเภททร ัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2. ตราสารภาครฐัต่างประเทศ   
 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึ 5นไป ไม่จาํกดัอตัราส่วน 
 

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

3. หน่วย CIS ในประเทศตามที�ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที� 2 ขอ้ 1 ไม่เกิน 10% 

4. หน่วยลงทนุของกองทนุหลกัตามที�ระบใุนขอ้ 3.13.2 ส่วนที� 2 ขอ้ 1 โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชี ไม่ตํ�ากว่า 80% 

5. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�ง
ดงันี 5 

5.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั5งนี 5 เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที�รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

(หรือไม่เกิน 10% เมื�อเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้
มีภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้

credit rating แบบ national scale) 

6. ตราสารที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี 5 
6.1 เป็นตราสารหนี 5 ที�ผูอ้อกจดัตั5งขึ 5นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที�ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 

6.2 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี 5 

6.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

6.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.2.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี 5 < 397 วนั นบัแตว่นัที�ลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะ
ตาม 6.2.1 หรือ 6.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี 5 

6.2.3.1 ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน  

6.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

6.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

6.2.3.4 ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

6.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั  

6.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

6.2.3.7 ธนาคารเพื�อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  

6.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

6.2.3.9 บริษัทหลกัทรพัย ์

6.3 เสนอขายในประเทศไทย  
6.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

6.5 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี 5 > 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ตอ้งขึ 5นทะเบียน
หรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี 5 แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า  

(1) 10% หรือ 

(2) นํ5าหนกัของตราสารที�ลงทนุใน benchmark + 5% 

7. ทรพัยส์ินดงันี 5 
7.1 ตราสารที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี 5  

7.1.1 เป็นตราสารหนี 5 ที�ผูอ้อกจดัตั5งขึ 5นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั5นใน
ต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั5งขึ 5นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที�ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) 

7.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

7.1.3 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี 5 

7.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื5อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี 5 แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) นํ5าหนกัของทรพัยส์ินที�ลงทนุใน benchmark + 5% 
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7.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

7.1.3.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี 5 < 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ และไม่ไดมี้
ลกัษณะตาม 7.1.3.1 หรือ 7.1.3.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งบคุคลดงันี 5 

7.1.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 6.2.3.1 – 6.2.3.9 

7.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

7.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคลตามขอ้ 7.1.3.3.1 – 
7.1.3.3.2 

7.1.4 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี 5 > 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ตอ้งขึ 5น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

7.2 ธุรกรรมดงันี 5 ที�คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

7.2.1 reverse repo 

7.2.2 OTC derivatives 
7.3 หน่วย CIS ตามที�ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที� 2 ขอ้ 2 หรือ ขอ้ 3.13.2 ส่วนที� 2 ขอ้ 2 ที�จด
ทะเบียนซื5อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื�อการจดทะเบียนซื5อขายในกระดานซื5อขาย
หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทั�วไปของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื5อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที�อยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตทุี�อาจทาํ
ใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื5อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
ในตลาดซื5อขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ) 

8. ทรพัยส์ินอื�นนอกเหนือจากที�ระบใุนขอ้ 1 – ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในทรพัยส์ินดงันี 5 ไม่มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดาํเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

 

อ ัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททร ัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. การลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบริษัทที�อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ�งดงันี 5 แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) 25% หรือ 

(2) นํ5าหนกัของทรพัยส์ินที�ลงทนุ ใน benchmark + 10% 
 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุทรพัยส์ินดงันี 5 ไม่มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดาํเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

 

อ ัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามประเภททร ัพยส์ิน (product limit)  

ประเภททร ัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใชเ้งิน ที�นิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย 
หรือคู่สญัญา ดงันี 5 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั5งขึ 5น 

1.2 ธนาคารพาณิชย ์

1.3 บริษัทเงินทนุ 

1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที�กองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธิ~มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็น
กองทนุรวมที�มีอายโุครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลี�ยตามรอบอายุ
กองทนุ 

  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใช่กบักองทนุรวมที�อายโุครงการคงเหลือ 
< 6 เดือน ทั5งนี 5 เฉพาะกองทนุรวมที�มีอายโุครงการ > 1 ปี 
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2. ทรพัยส์ินดงันี 5 

2.1 ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใชเ้งิน ที�มีเงื�อนไขหา้มเปลี�ยนมือแต่กองทนุไดด้าํเนินการใหมี้
การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที�กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื�อนไขใหก้องทนุ
สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 

2.3 total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนนี 5 แตไ่ม่รวมถึงตราสารหนี 5ที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี 5 

2.3.1 มีลกัษณะตาม 7.1.3 และ 7.1.4 ของขอ้ 7 ในส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คาํนวณ
ตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 

4. securities lending ไม่เกิน 25% 

5. หน่วย CIS ในประเทศตามที�ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที� 2 ขอ้ 1 และ 2 ไม่เกิน 20% 

6. total SIP ซึ�งไดแ้ก่ 

6.1 ทรพัยส์ินตามขอ้ 8 ในส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือ
คู่สญัญา (single entity limit) 

6.2 ตราสารหนี 5ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อที�ตวัตราสารและ/หรือผูอ้อกตราสารที�ต ํ�ากว่าที�สามารถ
ลงทนุได ้(non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

7. derivatives ดงันี 5 

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

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดาํเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั product limit 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท ี$เร ียกเก็บจากผู้ซ ื Uอหร ือผู้ถ ือหน่วยลงทุนหร ือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท ี$เร ียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินทั5งหมด หกัดว้ย มลูค่าหนี 5สินทั5งหมด เวน้แตค่่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที�คาํนวณ) 

รายการท ี$เร ียกเก็บ 
อ ัตราตาม
โครงการ 

เร ียกเก็บจร ิง  
1 ก.ค. 61 –  
30 มิ.ย. 62 

1 ก.ค. 62 –  
30 มิ.ย. 63 

1 ก.ค. 63 –  
30 มิ.ย. 64 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัUงหมดที$ประมาณการได้  ไม่เกิน 3.5845 1.0495 1.0609 1.0021 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.6050 0.8025 0.8025 0.8025 

 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 0.0401 0.0401 0.0340 (3) 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 0.1605 0.1605 

 ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ไม่เกิน 0.5350  -  -  - 

 ค่าใชจ่้ายในการเก็บรกัษาหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ ไม่เกิน 0.1070  -  -  - 

 ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขาย    ไม่เกิน 1.0700 - - - 

 ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที�จ่ายจริง 0.0464 0.0578 0.0051 

 ค่าธรรมเนียมที�ปรกึษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท ี$ประมาณการไม่ได้         

 ค่าธรรมเนียมอื�นๆ ไม่เกิน 1.7120 - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัUงหมด ไม่เกิน 3.5845 1.0495 1.0609 1.0021 

ค่าใช้จ่ายในการซ ืUอขายหลักทร ัพย ์ ตามที�จ่ายจริง - - -  

ค่าธรรมเนียมท ี$เร ียกเก็บจากผู้สั$งซ ืUอหร ือผู้ถ ือหน่วยลงทุน   (1) (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ)  

   

รายการท ี$เร ียกเก็บ 
อ ัตราตาม 

โครงการ 

เร ียกเก็บจร ิง  
1 ก.ค. 61 –  
30 มิ.ย. 62 

1 ก.ค. 62 –  
30 มิ.ย. 63 

1 ก.ค. 63 –  
30 มิ.ย. 64 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (2) ไม่เกิน 1.50 1.50 1.50 1.50 

 ค่าธรรมเนียมการรบัซื 5อคืนหน่วยลงทนุ  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่เกิน 1.50 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 หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

หมายเหต:ุ 

(1)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั�งซื 5อหรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อื�นใดแลว้ 

(2)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทั5งนี 5 บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบรายละเอียด
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ สาํนกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื 5อคืน (ถา้มี) 

(3) ปัจจบุนัเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ในอตัรารอ้ยละ 0.0321 โดยมีผลตั5งแต่วนัที� 2 กมุภาพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป 
 
 

 

ข้อมูลอ ัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

ระหว่างวนัที� 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที� 30 มิถนุายน 2564 

PTR = 74.45% 
 
 
 



หน้า 16 

                          - กองทุนเปิดกรุงศร ียูเอสอ ิควิตี � -              บริษัทหลกัทรัพย@จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 
 
 

รายละเอ ียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพ ันของกองทุนรวม 

 

รายละเอ ียดการลงทุน  ณ   30 มิถุนายน 2564    
    

  
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    
หลักทร ัพยห์ร ือทร ัพยส์ินในประเทศ  126,053,633.96 3.78 
     เงินฝากธนาคาร    
         TRIS    
             Rate A  11,051.70 0.00 
         FITCH-LONG    
             Rate A-  5,882,024.54 0.18 
         FITCH_TH-LONG    
             Rate AAA  120,160,557.72 3.60 

หลักทร ัพยห์ร ือทร ัพยส์ินต่างประเทศ  3,354,173,476.41 100.56 
     หน่วยลงทนุ    
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์  3,354,173,476.41 100.56 

สัญญาซืUอขายล่วงหน้า  (117,754,907.13) (3.53) 
     สญัญาที�อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน-สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ  
         TRIS    
             Rate A+  (14,641,188.76) (0.44) 
             Rate A  (9,297,938.40) (0.28) 
         FITCH-LONG    
             Rate AA  (93,394,721.19) (2.80) 
             Rate AA-  (421,058.78) (0.01) 

อื$นๆ   (27,087,116.43) (0.81) 
     ลกูหนี 5  359,935,474.87 10.79 
     เจา้หนี 5  (384,186,289.96) (11.51) 
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (2,836,301.34) (0.09) 

    

มูลค่าทร ัพยส์ินสุทธ ิ    3,335,385,086.81 100.00 
 

 
 
 
 
 
 
  



หน้า 17 

                          - กองทุนเปิดกรุงศร ียูเอสอ ิควิตี � -              บริษัทหลกัทรัพย@จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 

รายละเอ ียดการลงทุนในสัญญาซืUอขายล่วงหน้า ณ 30 มิถุนายน 2564 
       

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค ์ มูลค่าสัญญา % NAV  วันครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน 
      (Notional Amount)     (net gain/loss) 
สญัญาที�อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสี�ยง 156,584,908.22 (0.0126) 1 ก.ค. 2564 (421,058.78) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 203,971,320.00 (0.1436) 16 ก.ค. 2564 (4,790,845.71) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 73,409,218.40 (0.1484) 17 ก.ย. 2564 (4,949,026.96) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 190,508,392.80 (0.1282) 29 ต.ค. 2564 (4,275,671.66) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 287,351,112.00 (0.2260) 19 พ.ย. 2564 (7,537,633.03) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 234,118,090.80 (0.4861) 9 ธ.ค. 2564 (16,213,767.87) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 626,332,993.00 (0.1635) 7 ม.ค. 2565 (5,453,499.92) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสี�ยง 332,457,758.70 (0.2788) 8 ต.ค. 2564 (9,297,938.40) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย ์ ป้องกนัความเสี�ยง 60,285,000.00 (0.1156) 16 ก.ค. 2564 (3,854,166.00) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย ์ ป้องกนัความเสี�ยง 63,483,264.00 (0.1217) 6 ส.ค. 2564 (4,059,344.48) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย ์ ป้องกนัความเสี�ยง 82,806,941.50 (0.1590) 27 ส.ค. 2564 (5,302,671.45) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย ์ ป้องกนัความเสี�ยง 180,748,020.00 (0.3412) 8 ต.ค. 2564 (11,381,902.85) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย ์ ป้องกนัความเสี�ยง 360,185,034.00 (0.7668) 19 พ.ย. 2564 (25,576,191.26) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 156,595,252.10 (0.1445) 6 ส.ค. 2564 (4,818,030.50) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 44,656,632.00 (0.0846) 29 ต.ค. 2564 (2,822,765.52) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 150,707,579.00 (0.0964) 29 ต.ค. 2564 (3,215,494.85) 
    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต ป้องกนัความเสี�ยง 149,165,150.40 (0.1135) 9 ธ.ค. 2564 (3,784,897.89) 
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คาํอธ ิบายการจัดอ ันดับตราสารของสถาบันจัดอ ันดับความน่าเช ื$อถือ 

 ตราสารหนีUระยะกลางและระยะยาว 

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

ระดับการลงทุน (investment 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�อถืออยู่ในเกณฑพ์อใช ้ Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

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

ระดับเก็งกาํไร (speculative grade) 

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

ความน่าเชื�อถืออยู่ในเกณฑต์ํ�ามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี�ยงในการผิดนดัชาํระหนี 5สงูที�สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชาํระหนี 5 โดยผูอ้อกตราสารหนี 5ไม่สามารถ

ชาํระดอกเบี 5ยและคืนเงินตน้ไดต้ามกาํหนด  D D D 

 ตราสารหนีUระยะสัUน 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธ ิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผูอ้อกตราสารหนี 5มีสถานะทั5งทางดา้นการตลาดและการเงินที�แข็งแกรง่ในระดบัดีมาก มี

สภาพคล่องที�ดีมาก และนกัลงทนุจะไดร้บัความคุม้ครองจากการผดินดัชาํระหนี 5ที�ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอื�น 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ออกตราสารหนี 5มีสถานะทั5งด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชาํระหนี 5ระยะสั5นในระดบัที�น่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผูอ้อกตราสารหนี 5มีความสามารถในการชาํระหนี 5ระยะสั5นในระดบัที�ยอมรบัได ้

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชาํระหนี 5ระยะสั5นที�ค่อนขา้งอ่อนแอ ผูอ้อกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชาํระหนี 5ไดต้รงตามกาํหนดเวลาที�ระบไุว ้C C 

D D D เป็นระดบัที�อยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี 5 โดยผูอ้อกตราสารหนี 5ไม่สามารถชาระดอกเบี 5ยและ
คืนเงินตน้ไดต้ามกาํหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครื�องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อทา้ยนั5น เพื�อจาํแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คาํเสริมทา้ย (tha) จะระบไุวต้่อจากอนัดบัเครดิตเพื�อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสาํหรบัประเทศไทย  
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ผลการดาํเน ินงานของกองทุนรวม 

ผลการดาํเน ินงาน 
สิUนสุด ณ วันท ี$ 30 มิ.ย. 2564 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร ิ$ม 
โครงการ 

(11 พฤษภาคม 2555) 

KF-US 15.40% 19.99% 15.40% 51.72% 12.28% 11.01% N/A 11.37% 

ดชันีชี 5วดั (Benchmark)* 23.05% 10.80% 23.05% 44.75% 15.23% 13.84% N/A 15.22% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 32.69% 31.22% 32.69% 28.54% 24.48% 20.25% N/A 17.51% 

ความผนัผวนของตวัชี 5วดั 14.57% 12.77% 14.57% 16.05% 22.93% 18.96% N/A 16.77% 
 

หมายเหตุ : *   ดชันีชี 5วดั (Benchmark) คือ ดชันี S&P 500 ในสกลุเงินเหรียญสหรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี�ยนเพื�อเทียบเท่าค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที�คาํนวณ
ผลตอบแทน 

**   ผลตอบแทนที�มีอายเุกินหนึ�งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
  

 
เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี 5 ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 
 

กองทุนนีUเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -32.15% 

*กรณีกองทนุจดัตั5งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที�เกิดขึ 5นนบัตั5งแต่จดัตั5งกองทนุ 

 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ  30 มิถุนายน 2564 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ�ง -  

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงไดท้ี� www.krungsriasset.com 

 
 

คาํเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณารา่งหนังสือชี 5ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนี 5มิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงานไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชี 5ชวน
ของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที�เสนอขายนั5น 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด อาจลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื�นเพื�อบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด เช่นเดียวกันกับที�
บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื�นเพื�อกองทุนรวม ซึ�งอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้กับประโยชนข์องกองทุนรวม ทั5งนี 5     
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามขอ้มลูอื�นเพิ�มเติมไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

กองทนุรวมนี 5ลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรฐัอเมริกา ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี�ยงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

 
ข้อมูล ณ วันท ี$ 30 มิถุนายน 2564 
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ภาคผนวก 

สรุปข ้อมูลสาํคัญที$ผู้ลงทุนควรทราบเกี$ยวกับกองทุน Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) ซ ึ$งเป็นกองทุนรวมใน
ต่างประเทศท ี$กองทุนเปิดกรุงศร ียูเอสอ ิควิตีU ไปลงทุน 

ช ื$อกองทุน : Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) 

ผู้จ ัดการกองทุน : Baillie Gifford Worldwide Funds Plc ซึ�งจดทะเบียนจดัตั5งอยู่ในประเทศไอรแ์ลนด ์

วันท ี$เสนอขายกองทุน : 13 พฤศจิกายน 2555 

วัตถุประสงคแ์ละนโยบาย
การลงทุน : 

กองทนุมีวตัถปุระสงคท์ี�จะไดร้บัผลตอบแทนโดยรวมสงูสดุจากการลงทนุในหุน้ที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยส์หรฐัฯ ที�อยู่
ภายใต้การกาํกับดูแลของทางการ (Regulated Market) เป็นหลัก นอกจากนี 5 กองทุนอาจลงทุนในสัดส่วนที�นอ้ยกว่าใน
หลกัทรพัยท์ี�เปลี�ยนมือไดอื้�น ๆ ตามที�มีการเปิดเผยไวใ้นนโยบายการลงทนุ ตราสารการเงินในตลาดเงิน เงินสด และตราสาร
ที�เทียบเท่าเงินสด 

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนที�จดทะเบียนใน Regulated Market ของสหรฐัฯ เป็นหลัก ซึ�งมีการกระจายการลงทุนที�
หลากหลาย และอาจลงทุนไม่เกินรอ้ยละ 15 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที�มีรายไดห้รือ
สินทรพัยส์่วนใหญ่อยู่ในสหรฐัฯ ซึ�งเป็นหลกัทรพัยท์ี�จดทะเบียน ซื 5อขาย หรือจดัจาํหน่ายใน Regulated Market ทั�วโลก ตรา
สารทุนที�กองทุนลงทุนจะตอ้งมีองคป์ระกอบหลกัเป็นหุน้สามญัและหลกัทรพัยท์ี�เปลี�ยนมือไดอื้�น ๆ เช่น หลกัทรพัยท์ี�แปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญได้ (Convertible Securities)  หลักทรพัย์บุริมสิทธิ (Preferred Securities) หลักทรัพย์บุริมสิทธิที�
สามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้(Convertible Preferred Securities) ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (Warrant) และสิทธิ (Right) ใน
การซื5อหุน้สามัญ ทั5งนี 5 ตราสารทุนที�กองทุนลงทุนจะตอ้งไม่อยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ�งโดยเฉพาะและอาจมี
มลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ที�มีขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ได ้

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื5อขายล่วงหนา้เพื�อลดความเสี�ยงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยน แต่จะไม่มุ่งหวงัผล
กาํไรจากอัตราแลกเปลี�ยน และอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน
เท่านั5น 

อายุโครงการ : ไม่กาํหนด 

ผู้ด ูแลผลประโยชน ์/  
ผู้เก็บร ักษาทร ัพยส์ินของ
กองทุน : 

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก : 

1. ค่าใชจ่้ายที�เรียกเก็บจากผูซื้ 5อหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

 (1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่มี 
 (2) ค่าธรรมเนียมการรบัซื 5อคืนหน่วยลงทนุ ไม่มี 

2. ค่าใชจ่้ายที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม) 

 (1) ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Investment Management Fee)  0.75 

หมายเหต ุ: 

กองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี 5 จะเป็นผูร้บัเงินค่าส่งเสริมการขายที�ไดร้บัจากตวัแทนการขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั (ถา้มี) โดยจะนาํเงินดงักล่าวเก็บเขา้เป็น
ทรพัยส์ินของกองทนุ 
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ความเสี$ยงของกองทุนหลัก 

1. ความเสี$ยงจากการลงทุน 

ไม่อาจรบัประกนัไดว้่ากองทนุจะบรรลวุตัถปุระสงคข์องการลงทนุตามที�ตั5งไว ้การลงทนุในกองทนุมีความเสี�ยงจากการลงทนุ ซึ�งรวมถึงโอกาสที�จาํนวนเงินที�ลงทนุ
ประสบผลขาดทนุ กองทนุมีความเสี�ยงที�ผูอ้อกหลกัทรพัยท์ี�ลงทนุมีปัญหาไม่สามารถชาํระหนี 5ไดต้ามกาํหนด ราคาหุน้อาจลดลงหรือเพิ�มขึ 5นก็ได ้ผลตอบแทนจาก
เงินทนุและรายไดข้องกองทนุขึ 5นอยู่กบัการเพิ�มค่าของเงินทนุ (Capital Appreciation) และรายไดท้ี�ไดร้บัจากการลงทนุหกัดว้ยค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ 5น ดงันั5น 
ผลตอบแทนของกองทนุอาจผนัแปรตามการเปลี�ยนแปลงของ Capital Appreciation หรือรายไดด้งักล่าว ดว้ยเหตผุลขา้งตน้ การลงทนุจึงเหมาะสาํหรบันกัลงทนุ
ที�พรอ้มรบัความเสี�ยงเหล่านี 5 และมีกลยทุธก์ารลงทนุที�เนน้การลงทนุในระยะยาวเท่านั5น 

2. ความเสี$ยงจากการท ี$คู่สัญญาไม่ปฏิบัต ิตามสัญญา และไม่สามารถชาํระราคาได้ตามกาํหนด 

กองทนุมีความเสี�ยงดา้นเครดิตซึ�งเกิดจากการที�คู่สญัญาที�กองทนุซื 5อขายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถชาํระหนี 5หรือปฏิบตัติามเงื�อนไขที�ไดต้กลงไว ้และอาจมีความเสี�ยง
ต่อความไม่สามารถในการชาํระราคาหลกัทรพัยไ์ดต้ามกาํหนด 

3. การขายคืนหน่วยลงทุนในปร ิมาณสูง 

ในกรณีที�มีการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุจาํนวนมากในเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั กองทนุอาจตอ้งขายหลกัทรพัยท์ี�ลงทนุไวเ้ป็นจาํนวนมากเพื�อนาํเงินมา
รองรบัการขายคืนดงักลา่ว ในเวลาและราคาที�ไม่เป็นตามความตอ้งการของผูจ้ดัการกองทนุ ซึ�งอาจส่งผลใหม้ลูค่าของกองทนุลดลงโดยสะทอ้นถึงราคา
หลกัทรพัยท์ี�ขายในขณะนั5น นอกจากนี 5 มลูค่าของหลกัทรพัยท์ี�กองทนุลงทนุยงัอาจไดร้บัผลกระทบ หากกองทนุประเภทเดียวกนัอื�น ๆ ตกอยู่ในสถานการณ์
เดียวกนั ทั5งนี 5 กองทนุอาจทาํการปรบัมลูค่า (Dilution Adjustment) เพื�อครอบคลมุค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งอนัสืบเนื�องจากการขายคืนหนว่ยลงทนุดงักล่าว ผลที�
เกิดขึ 5นจากนโยบายเช่นนี 5ก็คือ รายการธุรกรรมขนาดเล็กที�เกิดขึ 5นในวนัที�มีเงินทนุไหลออกจากกองทนุในปริมาณสงูจะมีราคาของหน่วยลงทนุที�ผนวกดว้ย 
Dilution Adjustment ที�สงูขึ 5น และอาจนาํไปสู่คา่ใชจ่้ายในการทาํรายการที�เพิ�มขึ 5น 

4. ความเสี$ยงด้านการเมือง 

ผลการดาํเนินงานของกองทนุอาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและตลาด ความไม่แนน่อนต่าง ๆ เช่น การเปลี�ยนแปลงทางการเมือง 
ความขดัแยง้ทางการทหารและการก่อความไม่สงบ การเปลี�ยนแปลงนโยบายของรฐับาล การจดัสรรงบประมาณของรฐับาล การควบคมุการเคลื�อนยา้ยเงินทนุ 
ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงของขอ้กาํหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ และภาษีอากร 

5. ความเสี$ยงของตราสารอนุพ ันธ ์

- ความเสี$ยงด้านตลาด: เป็นความเสี�ยงโดยทั�วไปสาํหรบัการลงทนุในหลกัทรพัยท์กุประเภท ซึ�งมลูค่าของการลงทนุดงักล่าวจะเปลี�ยนแปลงไปในลกัษณะที�
ส่งผลกระทบต่อผลประโยชนข์องกองทนุ 

- ความเสี$ยงด้านการบร ิหารจัดการ: ตราสารอนพุนัธมี์คณุสมบตัิพิเศษที�ผูล้งทนุตอ้งใชเ้ทคนิคการลงทนุและการวิเคราะหค์วามเสี�ยงที�แตกตา่งไปจากการ
ลงทนุในหุน้และพนัธบตัร การลงทนุในตราสารอนพุนัธจึ์งจาํเป็นตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจทั5งในตวัตราสารที�ลงทนุและสินคา้อนพุนัธท์ี�อา้งอิง โดยตอ้งติดตาม
ความเคลื�อนไหวของสินคา้อนพุนัธด์งักล่าวภายใตภ้าวะตลาดในทกุ ๆ สถานการณ ์โดยเฉพาะอย่างยิ�ง การใชต้ราสารอนพุนัธซ์ึ�งมีความซบัซอ้นจะตอ้งมีสิ�ง
สาํคญัไดแ้ก่ ระบบการควบคมุที�เพียงพอเพื�อติดตามธุรกรรมที�กองทนุลงทนุ ความสามารถในการประเมินความเสี�ยงของกองทนุที�เกิดขึ 5นจากการลงทนุในตราสาร
อนพุนัธ ์และความสามารถในการพยากรณท์ิศทางของราคา อตัราดอกเบี 5ย หรืออตัราแลกเปลี�ยนไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

- ความเสี$ยงในการช ําระราคา: กองทนุมีความเสี�ยงที�ตลาดที�ทาํการซื 5อขายตราสารอนพุนัธท์างการเงิน หรือ 

หน่วยงานที�ทาํหนา้ที�เป็นศนูยก์ลางการชาํระราคาการซื5อขายในตลาดอนพุนัธไ์ม่สามารถทาํหนา้ที�ไดต้ามปกติ นอกจากนี 5 วิธีการที�เกี�ยวขอ้งกบัการชาํระราคาใน
การซื5อขายหลกัทรพัยแ์ละการรบัฝากทรพัยส์ินก็อาจก่อใหเ้กิดความเสี�ยงเพิ�มขึ 5นได ้

- ความเสี$ยงด้านกฎหมาย: การใชต้ราสารอนพุนัธมี์ความเสี�ยงดา้นกฎหมายซึ�งอาจส่งผลใหก้องทนุขาดทนุได ้เนื�องจากมีประกาศใชก้ฎหมายหรือกฎระเบียบที�
เหนือความคาดหมาย หรือเนื�องจากสญัญาอนพุนัธด์งักล่าวไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายหรือมิไดจ้ดัทาํขึ 5นอย่างถกูตอ้ง 

6. ความเสี$ยงจากการลงทุนกระจุกตัว 

การที�กองทนุเนน้การลงทนุในตลาด ประเทศ ประเภทของการลงทนุ และ/หรือ ผูอ้อกหลกัทรพัย ์เป็นการเฉพาะเจาะจง จะมีความเสี�ยงมากกว่าการกระจายการ
ลงทนุที�หลากหลาย การกระจกุตวัของการลงทนุดงักล่าวจะทาํใหโ้อกาสของความไม่แน่นอนและความเสี�ยงที�จะขาดทนุมีเพิ�มขึ 5น โดยเฉพาะอย่างยิ�ง ในช่วงที�
ตลาดผนัผวนอย่างชดัเจน แมว้่าผูจ้ดัการกองทนุจะใชก้ลยทุธแ์ละเทคนิคการลงทนุที�แตกตา่งกนัเพื�อจดัสรรทรพัยส์ินที�ลงทนุ แต่ก็ไม่ไดก้าํหนดสดัส่วนการลงทนุ
ไวอ้ย่างตายตวั ดงันั5น จึงมีความเสี�ยงที�กลยทุธห์รือเทคนิคการลงทนุอาจนาํไปสู่การลงทนุที�มีสดัสว่นไม่เหมาะสมได ้
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ผลการดาํเน ินงานและข้อมูลการลงทุนของ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) (กองทุนหลัก)* 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

* ขอ้มลู ณ เดือนมิถนุายน 2564 จาก Fund Factsheet ของกองทนุหลกั  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทนุ 
และ 

ส่วนรายละเอียดข้อผูกพัน 
 
 
 
 

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี ้
Krungsri US Equity Fund                                                   

(KF-US) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2564  
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 

 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

ในเอกสารฉบบันี ้เวน้แต่เนือ้ความจะแสดงใหเ้ห็นเป็นความหมายอ่ืน ค าจ ากดัความต่าง ๆ ใหมี้ความหมายตามที่ใหไ้วด้งัต่อไปนี ้ 

โครงการจดัการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี ้ 

กองทนุ/กองทนุเปิด/กองทนุรวม หมายถึง กองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี ้ 

กองทนุหลกั หมายถึง กองทนุต่างประเทศที่กองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตีน้  าเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุ  

กองทนุต่างประเทศ หมายถึง กองทนุที่จดัตัง้และจดัการในต่างประเทศ หรือกองทนุอ่ืนใดที่มีลกัษณะเช่นเดียวกนันี ้ 

หน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี ้ 

บริษัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั  

ผูด้แูลผลประโยชน ์หมายถึง ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หมายถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั  

ผูร้บัฝากทรพัยส์ินในตา่งประเทศ หมายถึง ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศ และ/หรือผูร้บัฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศ  

ผูส้นบัสนนุ/ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง  ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นบคุคลที่บรษิัทจดัการ
มอบหมายใหท้ าหนา้ที่ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณีของกองทนุรวม  

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บรษิัทที่มีหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัอนญุาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ตลาดหลกัทรพัย ์หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

วนัท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือ วนัท าการของกองทนุหลกั 

วนัท าการซือ้ขาย หมายถึง วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัและ/หรือ
ช่องทางอ่ืนใดตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการ  ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่า/ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศของวนัท าการเดียวกนักบั
วนัท าการซือ้ขายของกองทนุ ซึ่งเป็นไปตามหลกัการ forward pricing 
 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุตน้ทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง 
(“กองทนุปลายทาง”) ในกลุ่ม “กรุงศรีไทยแลนด”์ ตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการ  

ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจการเป็นการทั่วไปที่ผูท้  าค าเสนอซือ้ตอ้งปฏิบตัิตามประกาศว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ 
ในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบง ากิจการ  

มลูค่าหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเม่ือสิน้วนัท าการที่ค  านวณ  
 
ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  านวณโดยวิธีการที่ระบไุวใ้นโครงการ บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทนุ 

ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  านวณโดยวิธีการที่ระบไุวใ้นโครงการ  
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ราคาขายหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  านวณโดยวิธีการที่ระบุ
ไวใ้นโครงการ บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนเขา้กองทนุ  

ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคารบัซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  านวณโดย
วิธีการที่ระบไุวใ้นโครงการ  

แกไ้ขราคายอ้นหลงั หมายถึง แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งโดยแกไ้ขราคายอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่ราคาหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้งจนถึงปัจจบุนั  

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หรือผูข้ายคืนหน่วยลงทนุที่มีราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง หรือการจ่ายเงินซึ่งมี
มลูค่าเท่ากบัส่วนตา่งของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งแทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุ  

กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์บริษัทที่มีหลกัทรพัยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัย ์หรือบริษัทมหาชน จ ากดั  

สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมของสถาบนัการเงิน  

สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัอนญุาตและจดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ
ท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทที่เกี่ยวกบัการจดัการลงทนุ  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

วงเงินรบัอนญุาต หมายถึง วงเงินที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอืธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย
ใดๆ อนญุาตหรือเห็นชอบใหก้องทนุ โดยบริษัทจดัการสามารถเคลื่อนยา้ยเงินลงทนุเพ่ือไปลงทนุในต่างประเทศได ้
 
มติพิเศษ หมายถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขา้รว่ม
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
มติเสียงขา้งมาก หมายถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขา้รว่มประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
 
ค าอธิบายศัพทเ์ร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศัพทท์ีป่รากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย ์ 
 
“กลุ่มกิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีทีส่ภาวิชาชีพบญัชีก าหนดใหจ้ดัท างบการเงินรวม  
 
“กองทนุฟ้ืนฟู” หมายถึง กองทนุเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศไทย  
 
“กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย” หมายถึง กองทนุรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพ่ือส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกลุเงินทอ้งถิ่นในภมิูภาคตามโครงการ
จดัตัง้กองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชมุกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia 
and Pacific Central Banks (EMEAP)  
 
“กองทนุ AI” หมายถึง กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กองทนุ buy & hold” หมายถึง กองทุนรวมที่มุ่งเนน้ลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวจ้นครบก าหนดอายขุองทรพัยส์ิน หรือครบอายุ
ของรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอายขุองกองทนุรวม  
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“กองทนุ CIS ต่างประเทศ” หมายถึง กองทนุที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลกัษณะเป็นโครงการลงทนุแบบกลุ่ม (collective investment 
scheme) ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทนุดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปอ่ืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทนุ property กองทุน infra กองทนุ private equity ที่
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ  
 
“กองทนุ ETF ต่างประเทศ” หมายถึง กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ  
 
“กองทนุ infra” หมายถึง รูปแบบการลงทนุในทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งไดแ้ก่  
1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ  
2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุ
รวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัททรสัต ์หรือรูปอ่ืนใด  
 
“กองทนุ LTF” หมายถึง กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund)  
 
“กองทนุ private equity” หมายถึง กิจการเงินรว่มลงทนุ (private equity) ที่อาจจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด และมีลกัษณะ
ของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
1. กิจการเงินรว่มลงทนุที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดการจดัการเงินทนุของกิจการ
เงินรว่มลงทนุที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุส่วนบคุคล  
2. กิจการเงินรว่มลงทนุตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพ่ือแสวงหาประโยชนจ์ากการจดัการทรพัยส์ินสว่นตวั
ของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นการเฉพาะ  
(ข) มีการมอบหมายใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทนุและทรพัยส์ินทีเ่กิดจากเงินทนุ  
(ค) มีนโยบายการลงทนุในกิจการอื่นผา่นการเขา้ท าสญัญาการลงทนุในหุน้หรือการสนบัสนนุทางการเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซึ่งหุน้ของ
กิจการนัน้ในภายหลงั โดยมีส่วนในการก ากบัดแูลแผนธุรกิจการด าเนินงานหรือการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรือการด าเนินการอ่ืนใดในลกัษณะที่
สะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว  
 
“กองทนุ property” หมายถึง กองทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ี่อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์ 
2. ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“กองทนุ UI” หมายถึง กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“การลดความเสี่ยง” หมายถึง การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
1. ไม่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือหาผลประโยชนโ์ดยการเก็งก าไร (speculate)  
2. มีผลใหค้วามเสี่ยงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง  
3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรพัยส์ินที่ตอ้งการลดความเสี่ยง  
4. สามารถลดความเสี่ยงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
 
“โครงการ” หมายถึง โครงการจดัการกองทนุรวม  
 
“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” หมายถึง ทรพัยส์ินดงันี ้ 
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอ่ืนที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัเงินฝาก  
2. สลากออมทรพัยท์ี่ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสิน  
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“เงินฝากอิสลาม” หมายถึง ขอ้ตกลงที่เป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะที่เทียบเคียงไดก้บัเงินฝาก โดยคู่สญัญาที่เทียบเคียงไดก้บัผู้
ฝากสามารถเรียกคืนเงินตน้จากคู่สญัญาฝ่ายที่เทียบเคียงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ  
 
“ดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ”์ หมายถึง ดชันีที่มีองคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด  
 
“ดชันีเงินเฟ้อ” หมายถึง ดชันีที่จดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อ  
 
“ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ” ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 
 
“ตราสารภาครฐัไทย” หมายถึง ตราสารดงันี ้ 
1. ตั๋วเงินคลงั  
2. พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท.  
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุน้กู ้ที่กระทรวงการคลงัหรือกองทนุฟ้ืนฟเูป็นผูมี้ภาระผกูพนั  
 
“ตราสารภาครฐัตา่งประเทศ” หมายถึง ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทยที่รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง 
หรือหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้  า้ประกนั แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นของประเทศนัน้  
 
“ตราสาร Basel III” หมายถึง ตราสารเพ่ือการนบัเป็นเงินกองทนุของสถาบนัการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอา้งอิงจาก
หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสถาบนัการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)  
 
“ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ” หมายถึง ศนูยก์ลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดัใหมี้ขึน้เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้ 
1. มีการรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย  
2. มีการก าหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหมี้ระบบ ซึ่งก าหนดเกี่ยวกบัวิธีการในการซือ้ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหนา้ โดยผูใ้หบ้ริการไม่อาจใชด้ลุย
พินิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอ่ืน และผูเ้สนอซือ้เสนอขายยินยอมที่จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รือระบบนัน้  
 
“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย  
 
“ธพ.” หมายถึง ธนาคารพาณิชย ์ 
 
“บค.” หมายถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ 
 
“บง.” หมายถึง บริษัทเงินทนุ  
 
“บล.” หมายถึง บริษัทหลกัทรพัย ์ 
 
“บลจ.” หมายถึง บล. ที่ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุรวม หรือการจดัการกองทนุส่วนบคุคล  
 
“บริษัทจดทะเบียน” หมายถึง บริษัททีมี่หลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัการจดทะเบียนหรอืไดร้บัการอนญุาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้น SET  
 
“บริษัทย่อย” หมายถึง บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีเกี่ยวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจดัท าและ
เปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ปรากฏในบญัชีรายชื่อผูถ้ือหุน้ล่าสดุ  
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“บริษัทใหญ่” หมายถึง บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเกี่ยวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจดัท าและ
เปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี ้หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตามสดัส่วนการถือหุน้ที่ปรากฏในบญัชีรายชื่อผูถ้ือหุน้ล่าสดุ  
 
“แบบ filing” หมายถึง แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์ 
 
“ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน”์ หมายถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงซึ่งก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พ่ิมเติม (ฉบบัที่ 6)  
 
“ผูมี้ภาระผกูพนั” หมายถึง ผูท้ี่มีภาระผกูพนัในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผูค้  า้
ประกนั แลว้แต่กรณี  
 
“ศนูยซ์ือ้ขายderivatives” หมายถึง ศูนยซ์ือ้ขายดงันี ้ 
1. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ที่ไดร้บัใบอนญุาตตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้  
2. ศนูยซ์ือ้ขาย derivatives ซึ่งจดัตัง้ขึน้และใหบ้ริการไดต้ามกฎหมายต่างประเทศและไดร้บัการยอมรบัจากส านกังาน  
 
“หน่วย CIS” หมายถึง หน่วยของกองทนุอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป 
กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุส่วนบคุคล  
2. หน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ  
 
“หน่วย infra” หมายถึง หน่วยของกองทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทุน  
2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานต่างประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ต่างประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดียวกบักองทุน
โครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่าจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปอ่ืนใด  
 
“หน่วย private equity” หมายถึง หน่วยของกิจการเงินรว่มลงทนุ (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต ์ตราสารหรือหลกัฐานแสดงสิทธิใน
ทรพัยส์ิน ของกิจการเงินรว่มลงทนุอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ทัง้นี ้ไม่ว่ากิจการดงักล่าวจะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด  
1. กิจการเงินรว่มลงทนุที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดการจดัการเงินทนุของกิจการ
เงินรว่มลงทนุที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทนุส่วนบคุคล  
2. กิจการเงินรว่มลงทนุตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพ่ือแสวงหาประโยชนจ์ากการจดัการทรพัยส์ินสว่นตวั
ของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นการเฉพาะ  
(ข) มีการมอบหมายใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทนุและทรพัยส์ินทีเ่กิดจากเงินทนุ  
(ค) มีนโยบายการลงทนุในกิจการอื่นผา่นการเขา้ท าสญัญาการลงทนุในหุน้หรือการสนบัสนนุทางการเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซึ่งหุน้ของ
กิจการนัน้ในภายหลงั โดยมีส่วนในการก ากบัดแูลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรือการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรือการด าเนินการอ่ืนใดในลกัษณะที่
สะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว  
 
“หน่วย property” หมายถึง หน่วยของกองทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ี่อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัย ์ 
2. ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“หุน้กูร้ะยะสัน้” หมายถึง หุน้กูท้ี่มีก าหนดเวลาช าระหนีไ้ม่เกิน 270 วนันบัแตว่นัที่ออกหุน้กู ้ 
 
“B/E” หมายถึง ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)  
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“benchmark” หมายถึง ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึ่งเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันีที่มีการเผยแพรอ่ย่างกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทนุของกองทนุนัน้  
 
“CIS operator” หมายถึง บคุคลดงันี ้ 
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ  
2. ผูท้  าหนา้ที่บริหารจดัการกองทนุ CIS ต่างประเทศ  
 
“concentration limit” หมายถึง อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการทีล่งทนุ  
 
“counterparty limit” หมายถึง อตัราส่วนการลงทนุที่คูส่ญัญา  
 
“CRA” หมายถึง สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน เวน้แต่ที่ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ
ในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5  
 
“credit derivatives” หมายถึง derivatives ที่มีลกัษณะเป็นการเคลื่อนยา้ยความเสี่ยงดา้นเครดติของทรพัยส์ินที่ไดร้บัการประกนัความเสี่ยงจาก
คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผกูพนัที่จะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
เม่ือเกิดเหตกุารณท์ี่มีผลต่อการช าระหนี ้(credit event) ของทรพัยส์ินที่ไดร้บัการประกนัความเสี่ยง จะไดร้บัผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมส าหรบั
การมีภาระผกูพนัดงักล่าว  
 
“credit event” หมายถึง เหตกุารณท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนีต้ามที่ระบใุนขอ้ตกลงของตราสารหรือสญัญา  
 
“credit rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื่อถือที่จดัท าโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการช าระหนีต้ามตราสารหรือสญัญา  
 
“currency risk” หมายถึง ความเสี่ยงดา้น FX  
 
“delta” หมายถึง อตัราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กบัราคา underlying ของตราสารหรือสญัญา แลว้แต่กรณี  
 
“derivatives” หมายถึง สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้  
 
“derivatives on organized exchange” หมายถึง derivatives ที่ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  
 
“discount rate” หมายถึง อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่มีการลงทนุที่จะใชใ้นการค านวณมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รือตราสารนัน้  
 
“DW” หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants)  
 
“foreign REIT” หมายถึง กองทรสัตห์รือกองอสงัหาริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัในการลงทนุ ใน
อสงัหาริมทรพัยห์รือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ทัง้นี ้ไม่ว่ากองทรสัตห์รือกองดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือรูปอ่ืนใด  
 
“FX” หมายถึง อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)  
 
“GMS” หมายถึง ประเทศกลุ่มอนภุมิูภาคลุ่มแม่น า้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  
 
“group limit” หมายถึง อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน าอตัราส่วนการลงทนุในแตล่ะบรษิทัที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาค านวณ
รวมกนั  
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“guarantor rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื่อถือของผูมี้ภาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลักหลงั หรือผูค้  า้ประกนั  
 
“international scale” หมายถึง มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัที่ใชเ้ปรียบเทียบระหวา่งประเทศ  
 
“investment grade” หมายถึง credit rating ในระดบัที่สามารถลงทนุได ้ 
 
“IOSCO” หมายถึง International Organization of Securities Commissions  
 
“IPO” หมายถึง การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครัง้แรก (Initial Public Offering)  
 
“issue rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน  
 
“issuer rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา  
 
“market price” หมายถึง มลูค่าตามราคาตลาด  
 
“MF” หมายถึง กองทนุรวม (Mutual Fund)  
 
“MMF” หมายถึง กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  
 
“national scale” หมายถึง มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัที่ใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ  
 
“NAV” หมายถึง มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ (Net Asset Value)  
 
“net exposure” หมายถึง มลูค่าการลงทนุสทุธิในทรพัยส์ินไม่ว่าเป็นการลงทนุโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทนุในตราสารหรือสญัญาที่ให้
ผลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กบัทรพัยส์ิน ซึ่งเป็นผลใหก้องทนุมีความเสี่ยงในทรพัยส์ินนัน้  
 
“Non-retail MF” หมายถึง กองทนุรวมที่มีผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผูล้งทนุประเภทสถาบนั ซึ่งอยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่มิใช่รายย่อย กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถาบนั 
และกองทนุส่วนบคุคล  
 
“notional amount” หมายถึง มลูค่าตามหนา้สญัญาของ derivatives  
 
“obligation” หมายถึง ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์ินที่ขอ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งอิงถึง (obligation category & obligation 
characteristics)  
 
“options” หมายถึง สญัญาที่มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญัติสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 
2546  
 
“OTC derivatives” หมายถึง derivatives ซึ่งซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives  
 
“P/N” หมายถึง ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (Promissory Note)  
 
“portfolio duration” หมายถึง อายเุฉลี่ยของทรพัยส์ินที่ลงทนุ ซึ่งไดจ้ากการค านวณค่าตามมาตรฐานสากล  
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“product limit” หมายถึง อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามประเภททรพัยส์นิ  
 
“PVD” หมายถึง กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (Provident Fund)  
 
“regulated market” หมายถึง ศนูยก์ลางที่จดัช่องทางการสื่อสารระหวา่งผูค้า้เพื่อใหเ้กิดการเจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทัง้ให้
ขอ้มลูต่างๆ ที่เกี่ยวกบัตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักลา่วอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของทางการหรือหน่วยงานที่ท  าหนา้ที่ก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัย์
หรือตราสารที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัหลกัทรพัย ์ 
 
“repo” หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน (repurchase agreement)  
 
“retail MF” หมายถึง กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป (retail Mutual Fund)  
 
“reverse repo” หมายถึง ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement)  
 
“SBL” หมายถึง ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending)  
 
“securities lending” หมายถึง ธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์ 
 
“SET” หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
“share warrants” หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้  
 
“single entity limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา  
 
“SIP” หมายถึง Specific Investment Products  
 
“SN” หมายถึง ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)  
 
“sovereign rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผูอ้อกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผดินดั
ช าระหนีข้องรฐับาลของประเทศนัน้  
 
“TBMA” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association)  
 
“TSFC” หมายถึง บล. ที่ไดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้ินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) 
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
“TSR” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพ่ิมทนุที่โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right)  
 
“underlying” หมายถึง สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง  
 
“WFE” หมายถึง World Federation of Exchanges  
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1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี ้ 
 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Krungsri US Equity Fund  
 
1.3. ช่ือย่อ :  KF-US  
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้  
 
1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ไม่ก าหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8. อายโุครงการถึงวนัที่ (กรณีก าหนดอายเุป็นช่วงเวลา) : -  
 
1.9. เงื่อนไข (อายโุครงการ) :  

กองทนุนี ้จดัอยู่ในกลุ่มกองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด”์ ซึ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุไดร้บัสิทธิประโยชนใ์นการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในกลุ่มกองทนุดงักล่าว
ตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการ  
 
1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพื่อผูล้งทนุทั่วไป  
 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 50,000,000,000.00 บาท 

2.2. เงื่อนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) :  

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษิัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 
15 ของจ านวนเงินทนุโครงการ ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเสนอขายหนว่ยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการ (ใช ้green shoe option) แต่ไม่เต็ม
จ านวนที่เพ่ิมอีกรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุและด าเนินการจด
ทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบ
ล่วงหนา้  

(2) บริษัทจดัการจะจดัสรรวงเงินลงทนุในต่างประเทศใหก้บักองทนุรวมไม่เกินวงเงินตามที่ไดร้บัการจดัสรรจากหนว่ยงานที่มีอ านาจ 

(3) หากบริษัทจดัการน าเงินไปลงทนุในต่างประเทศรวมกนัแลว้เกินกวา่รอ้ยละ 75 ของวงเงินที่ไดร้บัจดัสรรใหส้ามารถน าเงินไปลงทนุในต่างประเทศ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขอวงเงินเพ่ิมเติมจากหน่วยงานที่มีอ านาจในการจดัสรรเงินลงทนุในตา่งประเทศใหก้บักองทนุไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมติ
เห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการดงักล่าวโดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุที่กองทนุและผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัเป็น
ส าคญั 
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(4) ในกรณีที่กองทนุระดมทนุในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดจ้ านวนนอ้ยกว่า 50 ลา้นบาท บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการ
จดัตัง้กองทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้หากยกเลิกการจดัตัง้กองทนุ บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสั่งซือ้แก่ผูส้ั่ งซือ้หน่วยลงทนุ
ภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 
2.3. มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จ านวนหน่วยลงทนุ : 5,000,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก : 2,000.00 บาท  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.7. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 2,000.00 บาท  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.8. มลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งขายคืน : 2,000.00 บาท  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.9. จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ต่าของการสั่งขายคืน : 200 หน่วย  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.10. มลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : 0.00 บาท  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : 200 หน่วย  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.12. รายละเอียดเพิม่เติม :  

ไม่มี  
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุน:  
 
3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงการ :  

เพ่ือระดมทนุจากผูล้งทนุทั่วไปและน าเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศซึ่งเนน้ลงทนุในตราสารทนุของบริษัทที่อยู่ในประเทศ
สหรฐัอเมริกา เพ่ือโอกาสไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสมกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางดา้น
เศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมของประเทศสหรฐัอเมริกาได ้ 
 
3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ตราสารแห่งทนุ  
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3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ :  
- กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund (Feeder Fund) 
     ชื่อกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund 
     กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขายในประเทศ : ไอรแ์ลนด ์(IRELAND) 
 
3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในต่างประเทศ : กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ  
วงเงินการลงทนุในต่างประเทศบางสว่น ไม่เกิน  ลา้นเหรียญ  
 
3.5. นโยบายการกูย้ืม (ถา้มี) :   

3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
 
3.6.1 วตัถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ : การลดความเสี่ยง (Hedging)  
 
3.7. การลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ารบริหารกองทนุ (Management Style) :  อ่ืน ๆ  
- กองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี ้มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทนุหลกั (Passive Management) ส่วนกองทนุหลกั Baillie Gifford 
Worldwide US Equity Growth Fund มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการสงูกว่าดชันชีีว้ดั (Active Management)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

1.ดชันี S&P 500 Total Return สดัส่วน (%):100.00 
หมายเหต:ุในสกลุเงินเหรียญสหรฐั ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่าคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที่ค  านวณผลตอบแทน 

 
หมายเหต:ุ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามทีบ่ริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใตก้รอบนโยบายการ
ลงทนุที่ก าหนด โดยบรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างชดัเจนถึงวนัที่มีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั ค าอธิบายเกี่ยวกบั
ตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุ และ/หรือ ประกาศ 
ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัใน
การใชเ้ปรียบเทียบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท าหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบรษิัทบริษัทจดัการจะแจง้การ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่วใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ผา่นการประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายในเวลาที่ผู ้ลงทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์าก
ขอ้มลูการตดัสินใจลงทนุได ้ 
 
3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  
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3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทนุในระยะยาว โดยจะลงทนุใน
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ช่ือ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) ซึ่งเป็นกองทนุรวมที่เสนอ
ขายใหก้บันกัลงทนุสถาบนั จดัตัง้ขึน้ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ภายใต้
กฎหมายของประเทศไอรแ์ลนด ์(IRELAND) ซึ่งเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมี 
Baillie Gifford Worldwide Funds Plc เป็นบริษัทจดัการกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรฐั เป็นสกลุเงินหลกั ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสกลุเงินสิงคโปรด์อลลาร ์สกลุเงินฮ่องกงดอลลาร ์หรือสกลุเงินยโูร ในภายหลงัก็ได้ โดยถือ
ว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกลุเงินที่ใชใ้นการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั ซึ่งบริษัทจดัการ
จะค านึงถึงประโยชนข์องกองทนุเป็นส าคญั บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยส่งจดหมายแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
และประกาศไวท้ีส่  านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม/ลักษณะส าคัญของกองทุน Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) 

ช่ือกองทุน : Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) 

บริษัทจัดการกองทุน: Baillie Gifford Worldwide Funds Plc ซึ่งจดทะเบียนจดัตัง้อยู่ในประเทศไอรแ์ลนด ์ 

วันทีเ่สนอขายกองทุน : 13 พฤศจิกายน 2555 

ประเภทโครงการ: กองทนุรวมตราสารทนุ (Equity Fund)  

วัตถุประสงค ์และนโยบายการ
ลงทุน :  

กองทนุมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไดร้บัผลตอบแทนโดยรวมสงูสดุจากการลงทนุในหุน้ที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยส์หรฐัฯ ที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของทางการ (Regulated Market) เป็นหลกั นอกจากนี ้
กองทนุอาจลงทนุในสดัส่วนที่นอ้ยกว่าในหลกัทรพัยท์ี่เปลี่ยนมือไดอ่ื้น ๆ ตามที่มีการเปิดเผยไวใ้น
นโยบายการลงทนุ ตราสารการเงินในตลาดเงิน เงินสด และตราสารที่เทียบเท่าเงินสด 
กองทนุจะลงทนุในตราสารทนุที่จดทะเบียนใน Regulated Market ของสหรฐัฯ เป็นหลกั ซึ่งมีการ
กระจายการลงทนุที่หลากหลาย และอาจลงทนุไม่เกินรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ
ในตราสารทนุของบริษัทที่มีรายไดห้รือสินทรพัยส์่วนใหญ่อยู่ในสหรฐัฯ ซึ่งเป็นหลกัทรพัยท์ี่จดทะเบียน 
ซือ้ขาย หรือจดัจ าหน่ายใน Regulated Market ทั่วโลก ตราสารทนุที่กองทนุลงทนุจะตอ้งมี
องคป์ระกอบหลกัเป็นหุน้สามญัและหลกัทรพัยท์ี่เปลี่ยนมือไดอ่ื้น ๆ เช่น หลกัทรพัยท์ี่แปลงสภาพเป็น
หุน้สามญัได ้(Convertible Securities) หลกัทรพัยบ์รุิมสิทธิ (Preferred Securities) หลกัทรพัย์
บรุิมสิทธิที่สามารถแปลงเป็นหุน้สามญัได ้(Convertible Preferred Securities) ใบส าคญัแสดงสทิธิ 
(Warrant) และสิทธิ (Right) ในการซือ้หุน้สามญั ทัง้นี ้ตราสารทนุที่กองทนุลงทนุจะตอ้งไม่อยู่ใน
อตุสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะและอาจมีมลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) 
ที่มีขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ได ้
กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้เพื่อลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน 
แต่จะไม่มุ่งหวงัผลก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน และอาจลงทนุในตราสารอนพุนัธท์างการเงินเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทนุเท่านัน้ 

อายุโครงการ : ไม่ก าหนด  

ผู้ดูแลผลประโยชน ์/  
ผู้เก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน: 

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 

  

 



กองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี ้                                                                               30/06/2021    Page 13 

2. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) เพียงกองทนุเดียว โดย
เฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของกองทุน หรือตามอตัราส่วนที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศ
ก าหนด แต่ทัง้นี ้จะลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหรือตามอตัราส่วนที่
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด  
 
3. ในภาวะปกติ กองทนุจะน าเงินไปลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหรือตาม
อตัราส่วนทีส่  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด 
 
4. กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในเงินฝากและ/หรือตราสารหนีใ้นประเทศที่มีอายไุม่เกิน 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการส ารองเงินไวส้  าหรบัการ
ด าเนินงาน รอการลงทนุ หรือรกัษาสภาพคล่องของกองทนุ  
 
5. โดยปกติกองทนุจะไม่ท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน ทัง้นี ้ในอนาคตกองทนุอาจจะท าสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเสี่ยงก็ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ่งบริษัทจดัการจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขและหลักเกณฑท์ี่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และหากมีการปรบัเปลี่ยนกลยทุธเ์กี่ยวกบัการท าสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ดงักล่าว บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยส่งจดหมายแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุ และประกาศไวท้ีส่  านกังาน
ของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง อย่างไรก็ดี กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้แฝง (Structured Note) 
 
6. ในกรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่า การลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทนุ  Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth 
Fund, Class B Acc (USD) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทนุไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงคห์ลกัของกองทนุ หรือผลตอบแทนของกองทนุดงักล่าว
ไม่เป็นไปตามที่คาดไว ้หรือไม่สามารถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือกองทนุต่างประเทศดงักล่าวมีการกระท าผิดตาม
ความเห็นของหน่วยงานก ากบัดแูลของกองทนุต่างประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุารณห์รือคาดการณไ์ดว้่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ 
จนอาจส่งผลใหก้ารลงทนุในกองทนุต่างประเทศเป็นภาระต่อผูล้งทนุโดยเกินจ าเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่กองทนุ Baillie Gifford Worldwide 
US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) ไดเ้ลิกโครงการในขณะที่บรษิัทจดัการยงัด าเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรียู
เอสอิควิตี ้ทัง้นี ้เม่ือปรากฎกรณีดงักล่าว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศอ่ืนใดที่มีนโยบายการลงทนุ
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ โดยอาจเป็นกองทนุที่บริหารและจดัการลงทนุโดย Baillie Gifford Worldwide 
Funds Plc หรือไม่ก็ได ้หรือ ขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมของกองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี ้โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจาก
ผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้หากมีการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจง้โดยประกาศใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  
 
7. ในกรณีที่ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกแลว้ ปรากฏว่าจ านวนเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหนว่ยครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุ
เพ่ือส่งเงินไปลงทนุในต่างประเทศไดอ้ย่างเหมาะสมเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้
กองทนุ โดยจะคืนเงินค่าสั่งซือ้แก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัท าการถดัจากวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
อย่างไรก็ดี ภายหลงัจากการจดัตัง้และบริหารจดัการลงทนุไปแลว้ บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือ
หน่วยลงทนุทกุรายแลว้ หากเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) ผูจ้ดัการกองทนุพิจารณาแลว้เห็นวา่ สถานการณก์ารลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม  
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ  
(3) กรณีที่มีเหตใุหเ้ช่ือไดว้่าเพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
8. กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารหนีท้ีมี่อนัดบัความน่าเชื่อถือต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได ้(Non – investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ไดร้บัการจดั
อนัดบัความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไวซ้ึ่งตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากว่าทีส่ามารถลงทนุได ้(Non – 
investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนีน้ัน้ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทนุได ้(Investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุ
เท่านัน้ 
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9. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
ก าหนด  
(1) มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกนั คิดเป็นจ านวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั  
 
เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
(1) แจง้เหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่ปรากฏเหตุ  
(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 60 วนันบัแตว่นัที่ปรากฏเหต ุ 
(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่ด  าเนินการแลว้เสรจ็  
(4) เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทนุเพ่ือใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของ
กองทนุรวม และบริษัทจดัการจะด าเนนิการใหบ้คุลากรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย  
 
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการด าเนินการเปลี่ยน/โอนยา้ย/เลิกกองทนุ กองทนุจะยกเวน้ไม่น าเรื่องการลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งทรพัยส์ินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใชใ้นช่วงด าเนินการ
คดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่าว 
 
10.  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตใหเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of 
Funds) หรือกองทนุรวมที่มีการลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder 
Fund) ได ้โดยไม่ท าใหร้ะดบัความเสี่ยงของการลงทนุ (risk spectrum) เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามดลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทนุซึ่งขึน้อยู่กบั
สถานการณต์ลาด โดยเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้อย่าง
นอ้ย 30 วนั ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผา่นทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการ
ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 
 
11. ในการค านวณสดัส่วนการลงทนุของกองทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะ
ค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั 
(11.1)  ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
(11.2)  ช่วงระยะเวลาที่ตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยส์ินของกองทนุเนื่องจากไดร้บัค าสั่งขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอการลงทนุ ทัง้นี ้
ตอ้งไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ 
 
3.12. รายละเอียดการลงทนุในต่างประเทศ :  

กองทนุมีนโยบายลงทนุซึ่งจะส่งผลใหมี้ net exposure ที่เกี่ยวขอ้งกบัความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
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3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์ินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุ หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินหรือ
การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  
 
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) 
 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์ินในสว่นอ่ืนของขอ้ 3.13.1 ซึ่งมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น 
ดงันี ้
1.1 ไม่มีขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท  าใหผู้ล้งทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงินลงทนุในตราสาร 
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุไดด้  าเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิ
เรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้ 
1.3 มีขอ้มลูเกี่ยวกบัตราสารที่ถกูตอ้งครบถว้นและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งบริษัทจดัการสามารถเขา้ถึงไดเ้พ่ือน ามาประกอบการ
พิจารณาตดัสินใจลงทนุไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมีขอ้มลูราคาที่สะทอ้นมลูค่ายตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูที่เช่ือถือไดซ้ึ่ง
จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล 
 
2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดในขอ้ 1. 
ในกรณีที่เป็นการลงทนุในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนีก้ารคา้ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ดงักล่าวตอ้ง
มีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี ้ 
(1) ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรอื บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
(2) ธนาคารออมสิน  
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
(5) ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(6) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
(7) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
(8) สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม (1) – (7) 
 
ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั่งจ่ายหรือผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถา้มี) ตามที่ระบไุวใ้นตั๋ว
แลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ดว้ย 
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย CIS 
 
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายไทย ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี ้ 
 
1. กรณีเป็นหน่วย CIS 
1.1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.2. ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใชก้บัการลงทนุในหนว่ย CIS ของ
กองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแท่ง) 
1.2.1 มีการลงทนุในทรพัยส์ินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุสามารถลงทนุได ้ 
1.2.2 มีการลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้  
1.2.3 มีการลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์ินที่เป็น SIP 
ของกองทนุนัน้  
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1.2.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุนัน้ 
1.3. ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร ์
 
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่ก าหนดในส่วนที่ 2 ขอ้ 1. 
2.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
2.2 จดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
 
ส่วนที่ 3 : ทรัพยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก  
 
ตอ้งเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของผูร้บัฝากดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก  
10. สถาบนัการเงินต่างประเทศ ที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 1. – 9.  
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)  
 
การลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้ 
1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิติบคุคลดงันีท้ีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  
1.1 ธนาคารพาณิชย ์ 
1.2 บริษัทเงินทนุ  
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ 
1.4 บริษัทหลกัทรพัย ์ 
1.5 บริษัทประกนัภยั  
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย  
1.7 กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารแห่งประเทศไทย  
1.8 นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ  
 
2. ตราสารที่ใชใ้นการท า reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงันี ้ 
2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment 
grade  
2.2 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใชเ้งิน บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูมี้
ภาระผกูพนั ซึ่งมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี  
2.3 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก าหนดวนัใชเ้งินตามตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใชเ้งิน
เม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น  
2.4 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจากการจดั credit rating 
ระยะสัน้ดว้ย  
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2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
2.5 ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีขอ้มลูราคาที่น่าเช่ือถือและอา้งอิงไดซ้ึ่งมีการเปิดเผย
ต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักล่าวตอ้งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงไดก้บั credit rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว ้ 
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก  
2.6 ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีขอ้มลูราคาทีน่่าเช่ือถือและอา้งอิงไดซ้ึ่งมีการ
เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักล่าวตอ้งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงไดก้บั credit rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว ้ 
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก  
2.7 ทรพัยส์ินอ่ืนตามที่ส  านกังานก าหนดเพ่ิมเติมโดยอาศยัอ านาจตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3. ระยะเวลาการรบัช าระหนีข้อง reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั  
 
4. ขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมที่บริษัทจดัการตอ้งปฏิบตัิส  าหรบัการลงทนุใน reverse repo  
4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC  
4.2 หา้มน าหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้ไปขายหรือโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี ้ 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดงักล่าว  
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการใน
การกูย้ืมเงินในนามของกองทนุรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์ินของกองทนุรวม  
4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้ ณ วนัเริ่มตน้สญัญา ตอ้งมีมลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตามวิธีการดงันี ้ 
มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้ มากกว่า (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))  
ทัง้นี ้ราคาซือ้ เท่ากบั ราคาที่กองทนุช าระใหแ้ก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคา่ซือ้หลกัทรพัยห์รือตราสารตาม reverse repo  
4.4 การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้ 
4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้ มากกว่า (มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate))  
4.4.2 ในกรณีที่มลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจดัการตอ้งเรียกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน 
หรือหลกัทรพัยห์รือตราสารที่สามารถใชใ้นการท า reverse repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้และทรพัยส์ินที่โอน
มาดงักล่าวเป็นไปตามวิธีการดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่มลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้ลดลงกวา่สมการใน 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณี
ตาม 4.4.3  
4.4.3 ในกรณีที่ผลลพัธต์ามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนั มีมลูค่านอ้ยกว่ามลูค่า reverse repo x (1 
+ discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ลา้นบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า และมีการก าหนดเร่ืองดงักล่าวไวใ้น
สญัญาซึ่งไดก้ าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ บลจ. จะไม่ด าเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้ 
4.5 การค านวณมลูค่า reverse repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดงันี ้ 
4.5.1 ค านวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชนท์ี่กองทนุพึงไดร้บัจาก reverse repo จนถึงวนัที่มีการค านวณ  
4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo ทกุธุรกรรมที่กองทนุมีอยู่กบัคู่สญัญารายเดียวกนัและมีขอ้ตกลง
ก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหนีต้ามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรพัยห์รือตราสารที่ซือ้หรือทรพัยส์ินที่โอนตาม 4.4.2 (ถา้มี) ของธุรกรรมที่
เกิดจาก reverse repo รายการอ่ืนได ้ 
4.6 discount rate ที่น  ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถึงปัจจยัความเสี่ยงของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรือตราสารที่ซือ้แลว้  
 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)  
 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี ้ 
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1. คู่สญัญา ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นผูไ้ดร้บัใบอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities 
Borrowing and Lending) (“SBL”) โดยในกรณีที่คูส่ญัญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้ืม ผูย้ืมตอ้งเป็นบคุคลดงันีท้ีส่ามารถประกอบ
ธุรกิจหรือด าเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย  
1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตประกอบธุรกิจ SBL  
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย  
1.3 กองทนุฟ้ืนฟู  
1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย  
1.5 ธนาคารพาณิชย ์ 
1.6 บริษัทเงินทนุ  
1.7 บริษัทหลกัทรพัย ์ 
1.8 บริษัทประกนัชีวิต  
1.9 กองทนุส่วนบคุคลที่มีมลูค่าทรพัยส์ินของผูล้งทนุแต่ละรายตัง้แต่ 1 ลา้นบาทขึน้ไป  
1.10 กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
1.11 นิติบคุคลอ่ืนตามทีส่  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
2. หลกัทรพัยท์ี่ใหย้ืม ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยท์ี่ธนาคารแห่งประเทศไทยท า
หนา้ที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ 
 
3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการตอ้งด าเนินการดงันี ้ 
3.1 ด าเนินการใหมี้การวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผูย้ืมเพ่ือเป็นประกนัการใหย้ืมหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี ้ 
3.1.1 เงินสด  
3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย  
3.1.3 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญาใชเ้งิน บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึน้ เป็นผู้
มีภาระผกูพนั  
3.1.4 ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก าหนดวนัใชเ้งินตามตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใช้
เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น  
3.1.5 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอยา่งหนึ่งดงันี ้ 
3.1.5.1 มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน (issue rating) หรือ อนัดบัความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา (issuer 
rating) อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย  
3.1.5.2 มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผูมี้ภาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  า้ประกนั (guarantor rating) อยู่ในอนัดบั 
investment grade  
3.1.6 ตราสารหนีท้ี่มี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
3.1.7 หนงัสือค า้ประกนัที่ธนาคารพาณิชยเ์ป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทนุเพ่ือเป็นประกนัการคืนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ  
3.1.8 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  
3.2 ด าเนินการใหก้องทนุมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอ่ืนซึ่งจะมีผลให ้บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนีเ้อา
จากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั  
3.3 หา้มน าหลกัประกนัตาม 3.1 ที่กองทนุมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบั
ช าระหนีต้ามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้ืมหลกัทรพัย ์นัน้เอง  
3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิน้วนั มากกว่าหรือเท่ากบั 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท์ี่ใหย้ืม  
3.5 ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ใหน้ าเงินสดดงักลา่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรพัยส์ินดงันี ้ 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชยห์รือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงินฝากหรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ดงันี ้ 
3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่ ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูมี้ภาระผกูพนั  
3.5.2.2 ตั๋วสญัญาใชเ้งินที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก าหนดวนัใชเ้งินตามตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก าหนดใชเ้งินเม่ือทวงถาม
หรือเม่ือไดเ้ห็น  
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3.5.2.3 ตั๋วสญัญาใชเ้งินที่มีอายไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดงันี ้ 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้าจากการจดั credit 
rating ระยะสัน้ดว้ย  
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย  
3.5.4 reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  
 
4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาที่มีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายืมและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์ 
 
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้ 
 
1. ประเภทสินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งมี underlying เป็น อตัรา
แลกเปลี่ยนเงิน  
 
ในกรณีที่ derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที่อา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อ่ืนที่ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที่
ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพรห่ลายดว้ย  
 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ไดต้่อเม่ือ  
2.1 ไดร้ะบเุกี่ยวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ  
2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึ่งซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทน
ซือ้ขาย derivatives หรือผูค้า้ derivatives  
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบคุคลที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่
ภายใตก้ารก ากบัดแูลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  
2.3 ในกรณีที่จะตอ้งมีการช าระหนีด้ว้ยการส่งมอบสินคา้เม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่กองทนุสามารถลงทนุได ้ทัง้นี ้ไม่ว่า
กองทนุจะเป็นผูมี้สิทธิรบัมอบหรือมีหนา้ที่ส่งมอบสินคา้นัน้ก็ตาม  
 
3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหมี้ทรพัยส์ินที่เพียงพอต่อการช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดัการตอ้งจดัใหมี้ทรพัยส์ินของกองทนุที่มีคณุภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทนุอาจตอ้งช าระหนีต้ามขอ้ตกลงเม่ือ 
derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาที่ไดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
4. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส าหรบัการลงทนุที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลดความเสี่ยง  
ในกรณีที่บริษัทจดัการ ลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรพัยส์ินที่จะลดความเสี่ยง การลงทนุใน derivatives ดงักล่าวตอ้ง
เป็นไปตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
5. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส าหรบัการลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจดัการตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
5.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดือน ทัง้นี ้
ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการ ใหค้  านวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป  
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5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยัส าคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมของ 
derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทนัที 
5.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เม่ือบริษัทจดัการรอ้งขอได ้ 
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในต่างประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยส์ินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปนี ้เวน้แต่กรณีที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหมี้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
หรือทรพัยส์ินหรือการหาดอกผลโดยวธิิอ่ืน  
 
ทัง้นี ้การลงทนุในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการท าสญัญาในประเทศที่มีหน่วยงาน
ก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศที่เป็น
สมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จดัตัง้และเสนอขายใน GMS  
 
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) 
 
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์ินในสว่นอ่ืนของขอ้ 3.13.2 ซึ่งมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น 
ดงันี ้
1.1 ไม่มีขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท  าใหผู้ล้งทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงินลงทนุในตราสาร 
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุไดด้  าเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิ
เรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้ 
1.3 มีขอ้มลูเกี่ยวกบัตราสารที่ถกูตอ้งครบถว้นและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งบริษัทจดัการสามารถเขา้ถึงไดเ้พ่ือน ามาประกอบการ
พิจารณาตดัสินใจลงทนุไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และมีขอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูค่ายตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูที่เช่ือถือไดซ้ึ่ง
จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล 
 
2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดในขอ้ 1. 
ในกรณีที่เป็นการลงทนุในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่ออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหนีก้ารคา้ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ดงักล่าวตอ้ง
มีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี ้ 
(1) ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรอื บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
(2) ธนาคารออมสิน  
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
(5) ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
(6) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
(7) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
(8) สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม (1) – (7) 
 
ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั่งจ่ายหรือผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถา้มี) ตามที่ระบุไวใ้นตั๋ว
แลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน ดว้ย 
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย CIS 
 
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงันี ้
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1. กรณีเป็นหน่วย CIS 
1.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที่มีลกัษณะดงันี ้ 
1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานตา่งประเทศที่ก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็น
สมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  
1.2.2 CIS operator ของกองทนุดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  
1.2.3 ในกรณีที่กองทนุรวมไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบั
ดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทนุเพ่ือผูล้งทนุรายย่อยของประเทศนัน้  
1.3 ประเทศที่ก ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทนุอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้ตามรายชื่อประเทศที่ส  านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
1.4 ในกรณีเป็นการลงทนุของกองทนุรวมในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุดงักล่าวตอ้งมีการจ ากดัการกูย้ืมไวเ้ฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็น
ในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใชก้บัการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศซึ่งเป็น
กองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแท่ง)  
1.4.1 มีการลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุรวมนัน้ ทัง้นี ้
หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์ินที่เป็น SIP  
1.4.2 มีการลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit ส าหรบัทรพัยส์ินที่เป็น SIP 
ของกองทนุรวมนัน้  
1.4.3 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุรวมนัน้  
ในกรณีกองทนุ CIS ต่างประเทศที่กองทนุรวมลงทนุ ตอ้งเป็นกองทนุที่มุ่งเนน้ลงทนุในทรพัยส์ินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุรวม
สามารถลงทนุได ้และเม่ือน าทรพัยส์ินที่ไม่สามารถลงทนุไดม้าค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุรวมดงักล่าว 
1.5 ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร ์ไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทนุที่มี
ลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้โดยไดร้ับความเห็นชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยก่อนการลงทนุ บริษัทจดัการตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มลู เหตผุลความจ าเป็น และคา่ธรรมเนียมที่
เกี่ยวขอ้งกบัการลงทนุในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนงัสือชีช้วนดว้ย 
 
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที่ก าหนดในส่วนที่ 2 ขอ้ 1 
2.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
2.2 จดทะเบียนในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE 
 
ส่วนที่ 3 : ทรัพยสิ์นประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  
 
ตอ้งเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากตา่งประเทศของผูร้บัฝากดงัต่อไปนี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั  
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก  
10. สถาบนัการเงินต่างประเทศ ที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 1. – 9.  
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ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี้ 
 
1. ประเภทสินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งมี underlying เป็นอตัรา
แลกเปลี่ยนเงิน 
 
ในกรณีที่ derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที่อา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหนา้ (futures price) เท่านัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อ่ืนที่ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที่
ยอมรบัอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพรห่ลายดว้ย  
 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ไดต้่อเม่ือ 
2.1 ไดร้ะบเุกี่ยวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการ 
2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives (derivatives on organized exchange) 
2.2.2 เป็น derivatives ซึ่งซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทน
ซือ้ขาย derivatives หรือผูค้า้ derivatives 
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบคุคลที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่
ภายใตก้ารก ากบัดแูลโดยหน่วยงานก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE 
2.3 ในกรณีที่จะตอ้งมีการช าระหนีด้ว้ยการส่งมอบสินคา้เม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินคา้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่กองทนุสามารถลงทนุได ้ทัง้นี ้ไม่ว่า
กองทนุจะเป็นผูมี้สิทธิรบัมอบหรือมีหนา้ที่ส่งมอบสินคา้นัน้ก็ตาม 
 
3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหมี้ทรพัยส์ินที่เพียงพอต่อการช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
บริษัทจดัการตอ้งจดัใหมี้ทรพัยส์ินของกองทนุที่มีคณุภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทนุอาจตอ้งช าระหนีต้ามขอ้ตกลงเม่ือ 
derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาที่ไดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
4. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส าหรบัการลงทนุที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลดความเสี่ยง 
ในกรณีที่บริษัทจดัการ ลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรพัยส์ินที่จะลดความเสี่ยง การลงทนุใน derivatives ดงักล่าวตอ้ง
เป็นไปตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
5. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส าหรบัการลงทนุใน OTC derivatives 
บริษัทจดัการตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้
5.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุทา้ยของแต่ละเดือน ทัง้นี ้
ในกรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการ ใหค้  านวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมภายในวนัท าการถดัไป 
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยัส าคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจง้มลูค่ายตุิธรรมของ 
derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทนัที 
5.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เม่ือบริษัทจดัการรอ้งขอได ้ 
 
3.14. อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวม :  
 
อตัราส่วนการลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวมในประเทศและต่างประเทศ :  
 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรพัยส์ินของกองทุนรวม ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุหรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัราส่วนการลงทนุ บริษทัจดัการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศที่แกไ้ขดว้ย  
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ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2. ตราสารภาครฐัต่างประเทศ    
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไม่จ ากดัอตัราส่วน  
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade แต่ต ่ากว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ในประเทศตามที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1 ไม่เกิน 10% 

4. หน่วยลงทนุของกองทนุหลกัตามที่ระบใุนขอ้ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1 โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไม่ต ่ากว่า 80% 

5. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
5.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในต่างประเทศ
หรือผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูล าเนาอยู่ต่างประเทศ โดย

เลือกใช ้credit rating แบบ national scale) 
6. ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

6.1 เป็นตราสารหนี ้ทีผู่อ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคาร
พาณิชยต์่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
ไทย 
6.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
6.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
6.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัทีล่งทนุ และ
ไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.2.1 หรือ 6.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็น
บคุคลดงันี ้
6.2.3.1 ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
6.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
6.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
6.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
6.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั  
6.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
6.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
6.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
6.2.3.9 บริษัทหลกัทรพัย ์
6.3 เสนอขายในประเทศไทย  
6.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทนุ 
ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า  
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารทีล่งทนุใน benchmark + 
5% 

7. ทรพัยส์ินดงันี ้
7.1 ตราสารที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
7.1.1 เป็นตราสารหนี ้ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร
นัน้ในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขา
ของ ธพ. ต่างประเทศที่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) 
7.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
7.1.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดงันี ้
7.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน benchmark + 
5% 
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ต่างประเทศ 
7.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
7.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ 
และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 7.1.3.1 หรือ 7.1.3.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งบคุคลดงันี ้
7.1.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 6.2.3.1 – 6.2.3.9 
7.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
7.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตามขอ้ 
7.1.3.3.1 – 7.1.3.3.2 
7.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทนุ 
ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
7.2 ธุรกรรมดงันี ้ที่คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
7.2.1 reverse repo 
7.2.2 OTC derivatives 
7.3 หน่วย CIS ตามที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ขอ้ 2 หรือ ขอ้ 3.13.2 ส่วนที่ 2 
ขอ้ 2 ที่จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายใน
กระดานซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบัผูล้งทนุทั่วไปของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วที่
อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุที่อาจท าใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจาก
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ) 

8. ทรพัยส์ินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบใุนขอ้ 1 – ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)  

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. การลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือ

การเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 
ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่

นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บริษัทเงินทนุ 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็น
กองทนุรวมที่มีอายโุครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตามรอบอายุ
กองทนุ 
  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใช่กบักองทนุรวมที่อายโุครงการคงเหลือ 
< 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะกองทนุรวมที่มีอายโุครงการ > 1 ปี 
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1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่กองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

2. ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหา้มเปลี่ยนมือแต่
กองทนุไดด้  าเนินการใหมี้การรบัโอนสทิธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้าม
วิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุสามารถขายคืนผูอ้อก
ตราสารได ้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน 
2.3 total SIP ตามขอ้ 6 ของส่วนนี ้แตไ่ม่รวมถึงตราสารหนีท้ี่มีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้
2.3.1 มีลกัษณะตาม 7.1.3 และ 7.1.4 ของขอ้ 7 ในส่วนที่ 1 : อตัราส่วน
การลงทนุที่ค  านวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity 
limit) 
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 
4. securities lending ไม่เกิน 25% 
5. หน่วย CIS ในประเทศตามที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1 และ 2 ไม่เกิน 20% 
6. total SIP ซึ่งไดแ้ก่ 

6.1 ทรพัยส์ินตามขอ้ 8 ในส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามผู้
ออกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
6.2 ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเชื่อที่ตวัตราสารและ/หรือผูอ้อกตรา
สารที่ต  ่ากว่าทีส่ามารถลงทนุได ้(non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

หมายเหต ุ: ส าหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit 
   

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน 
7. derivatives ดงันี ้ 

การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ 
  
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. ตราสารหนี ้ของผูอ้อกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตรา

สารหนีภ้าครฐัไทย หรือตราสารหนีภ้าครฐัต่างประเทศ) 
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีล่าสดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตราสารมีหนีส้ินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อน
ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสดุ บรษิัท
จดัการอาจน ามลูค่าหนีส้ินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนีส้ินทาง
การเงินตามงบการเงินล่าสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้ินทางการเงินนัน้จะตอ้ง
เป็นขอ้มลูที่มีการเผยแพรเ่ป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตราสารไม่มี
หนีส้ินทางการเงินตามที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสดุรวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครัง้แรกของผูอ้อก
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ตราสาร ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารได้
มีการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็น
โครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดบัต ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating บริษัทจดัการจะลงทนุเพ่ือกองทนุภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ
รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ดงักล่าวเป็นรายครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตราสารไดมี้การยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรพัย ์
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 
9.) 

2. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง  - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวมหรือกองทนุ 
CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอายไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทนุในวงกวา้ง  

 
ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราส่วนการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของ
กองทนุ และ/หรือ ที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 
  
ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเม่ือทรัพยสิ์นทีล่งทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด แต่ต่อมาทรพัยส์ินที่ลงทนุมีคณุสมบตัิที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุหข้าดคณุสมบตัิ
ในการเป็นทรพัยส์ินที่กองทนุสามารถลงทนุไดอี้กต่อไป บริษัทจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
 
(1.1) จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทนุและวนัที่ทรพัยส์ินขาดคณุสมบตัิ และจดัส่งรายงานต่อผูด้แูล
ผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิดกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่ริษัทจดัการ  
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(1.2) จ าหน่ายทรพัยส์ินที่ขาดคณุสมบตัิภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 วนันบัแต่วนัที่
ทรพัยส์ินนัน้ขาดคณุสมบตัิ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 5 ในส่วนนี ้ 
 
(1.3) เม่ือบริษัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินที่ขาดคณุสมบตัิ หรือทรพัยส์ินที่ขาดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดแลว้ บริษัทจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทนุในทรพัยส์ินดงักล่าว รวมถึงวนัที่ไดจ้  าหนา่ย
ทรพัยส์ินนัน้ออกไปหรือวนัที่ทรพัยส์ินมีการเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิแลว้แต่กรณี และจะจดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบั
แต่วนัที่เกิดกรณีดงักล่าว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินที่ขาดคณุสมบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ (1.2) บริษัทจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ่ง 
พรอ้มสาเหตทุี่ไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท า
การนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว  
 
2. ในกรณีที่ทรพัยส์ินในขณะที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที่ก าหนด แตต่่อมาการลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ 
เป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจากการลงทนุเพ่ิม บริษัทจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
 
(2.1) จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทนุ และวนัที่การลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ และ
จดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บรษิัทจดัการ  
 
(2.2) ไม่ลงทนุเพ่ิมเติมในทรพัยส์ินที่เกินอตัราส่วนการลงทนุจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที่ก าหนด เวน้แต่เป็นการ
ด าเนินการตามขอ้ 4 ในส่วนนี ้
 
(2.3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลาดงันี ้
เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 5 ในส่วนนี ้ 
(ก) 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที่ค  านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) ส าหรบัการ
ลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใชเ้งิน ตามส่วนที่ 3 ในขอ้ 1  
(ข) 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตามขอ้ (2.3) (ก)  
 
(2.4) เม่ือบริษัทจดัการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุที่ก าหนดแลว้ บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการ
ลงทนุในทรพัยส์ินดงักลา่ว รวมถึงวนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ แลว้แต่กรณี และจดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 
3 วนัท าการนบัแต่วนัทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุได ้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทนุที่ก าหนดตามขอ้ (2.3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูตาม
วรรคหนึ่ง พรอ้มสาเหตทุี่ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  
 
3. เนื่องจากกองทนุนีไ้ดร้บัการอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนวนัที่ 16 มกราคม 2559 หากปรากฎว่ากองทนุมีการ
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีค่  านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการ
ที่ลงทนุ (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
 
(3.1) จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทนุ และวนัที่การลงทนุไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ และ
จดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บรษิัทจดัการ  
 
(3.2) หา้มมิใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุที่ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านกังานแลว้ จนกว่าการ
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุต่างประเทศจะเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนด  
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(3.3) ในกรณีที่มีการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุต่างประเทศที่มีผูร้บัผิดชอบการบรหิารจัดการกองทนุดงักล่าวเป็น
บคุคลที่มีความสมัพนัธห์รือเช่ือมโยงกับบริษัทจดัการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และมีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอ่ืน
ใดจากกองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุในลกัษณะที่ซ  า้ซอ้นกบักองทนุรวมหรือกองทนุต่างประเทศ บริษัทจดัการจะแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุทราบเกี่ยวกบัความสมัพนัธห์รือเช่ือมโยงดงักล่าว รวมถึงเหตผุลและความจ าเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายนั้น ภายใน 
30 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  
 
(3.4) ในกรณีที่อตัราส่วนการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามที่ก าหนดแลว้ บรษิัทจดัการจะจดัท ารายงานขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการ
ลงทนุในทรพัยส์ินดงักลา่ว รวมถึงวนัทีอ่ตัราส่วนเป็นไปตามที่ก าหนด และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่
วนัที่อตัราส่วนการลงทนุเป็นไปตามทีก่ าหนด  
 
4. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุหรือขอ้ก าหนดที่สามารถลงทนุไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมาปรากฏกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็น
เหตใุหไ้ม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุหรือขอ้ก าหนดที่สามารถลงทนุไดโ้ดยชอบ บริษัทจดัการอาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินดงักล่าว
ต่อไปได ้ 
 
(4.1) กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรือไดส้ิทธิจากการเป็นผูถ้ือหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนที่มีอยู่เดิม เวน้แต่เป็นกรณีตาม (4.2)  
 
(4.2) กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรือไดส้ิทธิตาม (4.1) ในระหว่างระยะเวลาการแกไ้ขอตัราส่วนการลงทนุตามประกาศที่เกี่ยวขอ้ง แต่ทัง้นี ้บริษทั
จดัการตอ้งด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาดงักล่าวดว้ย  
 
(4.3) กรณีที่กองทนุไดร้บัทรพัยส์ินมาจากการบริจาค  
 
ในกรณีที่มีการลงทนุตาม (4.1) หรือ (4.3) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 หรือขอ้ 3 ในส่วนนี ้โดยอนโุลม 
 
5. ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ าเป็นอ่ืนใดท าใหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพ่ือใหก้ารลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 
1 (1.2) หรือขอ้ 2 (2.3) (ข) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูล้งทนุ บริษัทจดัการสามารถใชด้ลุยพินิจ
ด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการของบริษัทจดัการใน
เร่ืองดงักล่าวต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูถ้ือหน่วยลงทนุและผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ทัง้นี ้ในการจดัส่งรายงานดงักลา่วใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพรบ่นเวบ็ไซต์
ของบริษัทจดัการแทนได ้ 
 
ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทนุมีสดัส่วนการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
 
(1.1) จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทนุที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พรอ้มทัง้เหตผุลที่ท  าใหมี้การลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ และ
จดัส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท้ี่บริษัทจดัการ  
 
(1.2) ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุ ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี ้ 
 
2. ในกรณีที่การลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการแกไ้ขสดัสว่น
การลงทนุของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทนุ เวน้แต่บรษิัทจดัการจะไดร้บัมตจิากผูถ้ือหน่วยลงทนุใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  
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ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการตอ้งจดัใหมี้วิธีการในการใหส้ิทธิแกผู่ถ้ือหนว่ยลงทนุเดิมในการที่จะออกจาก
กองทนุรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลบงัคบัใช ้โดยวิธีการดงักล่าวตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ รวมทัง้เม่ือไดร้บัมติจากผูถ้ือหน่วยลงทนุใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้ บริษัทจดัการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุจากผูถ้ือหน่วยลงทนุ(ถา้ม)ี ทกุรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันบัแต่วนัที่สดัส่วน
การลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บริษทัจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพ่ิมเติม  

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

5.2.1. วิธีการขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 

บริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุจะจดัส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัทีผู่ล้งทนุควรทราบ พรอ้มกบัใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหผู้ท้ี่สนใจลงทนุและ
บริษัทจดัการจะจดัใหมี้หนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไว ้ณ ที่ท  าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุ  

ผูส้นใจลงทนุสามารถขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงการ ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุและใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ไดท้ี่ที่ท  าการทกุแห่งของบริษัท
จดัการและ ณ สถานที่ตดิต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุทกุวนัในเวลาท าการ  

5.2.2. วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  

เม่ือผูจ้องซือ้เปิดบญัชีกองทนุแลว้ จะสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยจะตอ้งเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท ในการจองซือ้แต่ละครัง้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต ่าหรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบั
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  การช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทนุดว้ยเงินเต็มมลูค่าจะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได ้   ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของกองทนุเป็นส าคญั  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากบางกองทนุมายงักองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 

ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้ส่งค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และเอกสารประกอบการเปิดบญัชีในขอ้ 5.2.5. 
เร่ือง“เอกสารหลกัฐานในการเปิดบญัช”ี และช าระเงินค่าจองซือ้จนเต็มมลูค่าที่บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุ ตามวนัและเวลาที่ระบไุวใ้นดา้นหนา้
ของหนงัสือชีช้วนโดยมีวิธีการช าระเงิน ดงันี ้
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(1) กรณีจองซือ้ผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนอ่ืน  

ผูจ้องซือ้อาจช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต ์ไดท้ี่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนอ่ืน หรืออาจช าระดว้ยบตัรเครดติซึ่งจะตอ้งอยู่
ภายใตเ้ง่ือนไขที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด หรือการช าระเงินดว้ยวิธีการอ่ืนใดที่อาจเพ่ิมเติมในภายหลงัซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ใหส้  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหนว่ยลงทนุทราบล่วงหนา้  โดยบริษทัจดัการจะน าเงินค่าจองซือ้ดงักล่าวฝากเขา้ยงับญัชี “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ
กองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี”้ ซึ่งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรอียธุยา หรือ “บญัชีจองซือ้
หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ. ธนาคารไทย
พาณิชย ์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก ์สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคาร ยโูอบี ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บ
งกิง้ บมจ.ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารธนชาต บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย 
บมจ.ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์เพื่อรายย่อย  บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย หรือที่บริษัทจดัการก าหนด
เพ่ิมเติม หลงัจากที่ไดร้บัช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจากผูจ้องซือ้แลว้ บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุจะมอบส าเนาค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และ
ส าเนาค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีล่งนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้แกผู่จ้องซือ้หน่วยลงทนุเป็นหลกัฐาน ทัง้นี ้การจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณต์่อเม่ือ
บริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้ บริษทัจดัการอาจน าเงินที่ไดร้บัจากการจองซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรกัษาไวใ้นบญัชีเงิน
ฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี”้ ที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก ์สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยโูอบี ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮแ้บงกิง้ บมจ. ธนาคาร
สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) บมจ. ธนาคารกรุงไทย บมจ. ธนาคารทหารไทย บมจ. ธนาคารธนชาต บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย บมจ. ธนาคาร 
แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์เพื่อรายย่อย  บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน  หรือ บมจ. ธนาคารไทยเครดติเพื่อรายย่อย หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพิ่มเติม ซึ่ง
ดอกผล (ถา้มี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเขา้เป็นผลประโยชนก์องทนุ และสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้
บนัทึกขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้เท่านัน้     
 
ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือ ดราฟต ์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นวนัที่สั่งซือ้ไม่ว่าดว้ยเหตใุด หรือ
กรณีที่เช็คหรือดราฟตด์งักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน หรือกรณีที่บริษัทจดัการมิไดร้บัเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารที่ผู ้
สั่งซือ้มีบญัชีบตัรเครดิตอยู่ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการจองซือ้นัน้และแจง้ใหผู้จ้องซือ้
หน่วยลงทนุทราบทางโทรศพัท ์หรือการสื่อสารขอ้ความทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail)  
 
ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินเต็มมลูค่า
จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได ้

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแลว้ จะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าจองซือ้ไม่ได้ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใหเ้พิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  

(2) วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  

ก) การขอใชบ้ริการ  

ผูท้ี่มีความประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้ริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว ้ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดงักล่าวไดท้ี่บริษัทจดัการ ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิด
บญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งรหสัประจ าตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นการท ารายการผา่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดัการ ซึ่งผูถ้ือรหสั
ประจ าตวัตอ้งเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจา้ของรหสัประจ าตวัของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุท ารายการผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ าตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง ผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
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ข) การใชบ้ริการ  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะตอ้งท าการสั่งซือ้ใหเ้สรจ็สิน้
ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักล่าว 

ในกรณีที่การช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไม่สามารถยืนยนัการผ่านเงินเขา้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได ้ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นรายการซือ้ในวนัที่น  าค่า
ซือ้หน่วยลงทนุเขา้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลา่วได ้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอ้มลูเวลาการท ารายการของผูส้ั่งซือ้ ภายใตห้ลกัฐานทีป่รากฏอยู่ที่บรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานอา้งอิง
เท่านัน้  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ านวนเงินบาท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่า 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการใหท้ ารายการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต ่า และ/หรือสงวนสทิธิในการก าหนดมลูคา่สงูสดุของการท ารายการในแต่ละครัง้ หรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดุลย
พินิจของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชไีม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินค่าซือ้ไดห้รือรายการค าสั่งไม่สมบรูณไ์ม่ว่าดว้ยสาเหตใุด 
บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สามารถใชบ้ริการสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหม่ไดต้ามปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักล่าว จะมีภาระเฉพาะคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยเ์ท่านัน้ โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บเม่ือมีค าสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคาร 
 
ค) เงื่อนไขการใชบ้ริการ  

1) ในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบโทรศัพท์
อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัความถกูตอ้ง ภายหลงัจากที่ระบบไดท้บทวนการท ารายการใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัความถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาใหเ้พิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3) เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสารของผูส้ั่งซือ้ สามารถใชเ้ป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้
เท่านัน้  

บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษทัจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการที่สมบรูณแ์ละอา้งอิงได ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บั
หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุเม่ือรายการซือ้สมบรูณแ์ลว้  

4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริการทราบลว่งหนา้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแกไ้ขกรณีดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณห์รือรบัทราบเหตกุารณด์งักล่าวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการใหบ้ริการชั่วคราวหรือถาวร ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ 
ก่อนปิดการใหบ้ริการดงักล่าว โดยจะปิดประกาศไวท้ีส่  านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ รวมทัง้ประกาศไวใ้นระบบโทรศพัทข์องบริษัท
จดัการ  

(3) วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ  
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ก) การขอใชบ้ริการ  

ผูท้ี่มีความประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้ริการผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ
หรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว ้ซึ่งสามารถขอเอกสาร
ดงักล่าวไดท้ี่บริษัทจดัการ ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” 
และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งรหสัประจ าตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นการท ารายการผา่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ ซึ่งผูถ้ือรหสั
ประจ าตวัตอ้งเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจา้ของรหสัประจ าตวัของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุท ารายการผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ าตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ  
 
ข) การใชบ้ริการ  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะตอ้งท าการสั่งซือ้ใหเ้สรจ็สิน้
ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักล่าว  

ในกรณีที่การช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไม่สามารถยืนยนัการผ่านเงินเขา้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได ้ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นรายการซือ้ในวนัที่น  าค่า
ซือ้หน่วยลงทนุเขา้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลา่วได ้ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอ้มลูเวลาการท ารายการของผูส้ั่งซือ้ ภายใตห้ลกัฐานทีป่รากฏอยู่ที่บรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานอา้งอิง
เท่านัน้  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ านวนเงินบาท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่า 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการใหท้ ารายการ
สั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต ่า และ/หรือสงวนสทิธิในการก าหนดมลูคา่สงูสดุของการท ารายการในแต่ละครัง้ หรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุย
พินิจของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชไีม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินค่าซือ้ไดห้รือรายการค าสั่งไม่สมบรูณไ์ม่ว่าดว้ยสาเหตใุด 
บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สามารถใชบ้ริการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ามปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักล่าว จะมีภาระเฉพาะคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยเ์ท่านัน้ โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บเม่ือมีค าสั่งขอใหห้กับัญชีเงินฝากธนาคาร  

ค) เงื่อนไขการใชบ้ริการ  

1) ในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอรเ์น็ต 
ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัความถกูตอ้ง ภายหลงัจากที่ระบบไดท้บทวนการท ารายการใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้แลว้  
 
2) เม่ือผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัความถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาใหเ้พิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
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3) เอกสารใบบนัทึกรายการที่พิมพอ์อกจากระบบอินเทอรเ์น็ต สามารถใชเ้ป็นเอกสารประกอบการท ารายการไดเ้ทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณา
จากหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณแ์ละอา้งอิงได ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ย
ลงทนุเม่ือรายการซือ้สมบรูณแ์ลว้  

4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริการทราบลว่งหนา้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแกไ้ขกรณีดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณห์รือรบัทราบเหตกุารณด์งักล่าวแลว้แต่กรณี 

5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการใหบ้ริการชั่วคราวหรือถาวร ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ 
ก่อนปิดการใหบ้ริการดงักล่าว โดยจะปิดประกาศไวท้ีส่  านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ รวมทัง้ประกาศไวใ้นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัท
จดัการ 

(4) การซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนาคต เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อ
ลงทนุ  โดยบริษัทจดัการจะแจง้การเพ่ิมเติมช่องทางดงักล่าวใหส้  านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัท าการ   และปิด
ประกาศใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัท าการก่อนวนัเริ่มใหบ้ริการ ณ ส านกังานของบริษทัจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
 
5.2.3. การจดัสรรหน่วยลงทนุ :  

ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทนุตามที่จองซือ้ หลงัจากที่บริษัทจดัการไดร้บัช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนและใบ
จองซือ้ที่ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ในกรณีที่มีการจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่าจ านวนเงินทนุของโครงการ การจดัสรรหน่วยลงทนุใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ โดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน” ในกรณีที่จองซือ้คนละวนั  และในกรณีที่จองซือ้ในวนัเดียวกนั ซึ่งมีจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือ
ตามจ านวนเงินทนุของโครงการไม่เพียงพอต่อการจดัสรรในวนัเดียวกนันัน้  บริษัทจดัการจะจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทกุรายในวนัดงักล่าวตามสดัสว่น
จ านวนหน่วยลงทนุที่จองซือ้ของแต่ละราย   ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะตดัสิทธิผูจ้องซือ้ที่ปฏิบตัิไม่เป็นไปตามที่โครงการก าหนดเกี่ยวกบั
วนัและเวลาท าการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกในกรณีที่มียอดการจองซือ้ในวนัแรกเกินกวา่จ านวนเงินทนุของโครงการ และบริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
5.2.4.การคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ :  

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนและหรือในกรณีที่บริษัทจดัการตอ้งยตุิโครงการ
จดัการเนื่องจากไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้ก่ประชาชนไดถ้ึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคล
เดียวกนัใดตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ท าใหไ้ม่
สามารถจดัตัง้กองทนุได ้บริษัทจดัการจะช าระค่าจองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ 
(ถา้มี) คืนใหผู้จ้องซือ้หน่วยลงทนุโดยโอนเงินขา้บญัชีเงินฝาก หรือ จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มและส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุวใ้นค าขอ
เปิดบญัชีกองทนุ ภายในหนึ่งเดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้สดุการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัส่วนของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ หาก
บริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชนภ์ายในเวลาที่ก าหนดอนัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระ
ดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละเจ็ดครึง่ต่อปีนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ครบก าหนด 
 
ทัง้นี ้ในการค านวณมลูค่าหนว่ยลงทนุที่ขายไดแ้ลว้ดงักล่าว จะใชร้าคาตามมลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 

5.2.5. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี :  
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ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับรษิัทจดัการไว ้เพื่อประโยชนใ์นการติดตอ่ท ารายการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุ
ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุอย่างถกูตอ้งและตามความจริง
พรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้ 

กรณีบคุคลธรรมดา  

ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  

กรณีนิติบคุคล  

ก) ส าเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณชิยซ์ึ่งกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  

ข) ตวัอย่างลายมือชื่อกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และหรือผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม  

ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิตบิคุคลซึ่งลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  

ง) หนงัสือมอบอ านาจในกรณีผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบคุคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามที่ระบใุนหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนั บรษิัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่านัน้ เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนั
ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบญัชกีองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทนุ   ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ 
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
- หกับญัชี 
 
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  

ผูส้นใจสามารถท าการซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทางต่างๆ ได ้ตามที่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ”  
 
6.2.1. วิธีการขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ :  
 
วิธีการขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการตามทีก่ าหนดในขอ้ 5.2.1.  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวโดยไม่ตอ้งแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุล่วงหนา้ ในกรณีที่มีผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ
ครบตามจ านวนเงินทนุของโครงการ หรือตามวงเงินลงทนุในต่างประเทศของบริษัทจดัการ หรือในกรณีอ่ืนใดภายใตด้ลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
6.2.2. วิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  
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6.2.2.1. บริษัทจดัการ  
 
ผูส้นใจจะตอ้งสั่งซือ้เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท ในการสั่งซือ้แต่ละครัง้ โดยช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน ค าสั่งหกับญัชี 
เช็ค หรือดราฟต ์ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของผูส้นบัสนนุที่รบัค าสั่งซือ้ หรือหกับญัชีบตัรเครดิตซึ่ง
จะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด หรือการช าระเงินดว้ยวิธีการอ่ืนใดที่อาจเพ่ิมเติมในภายหลงัซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ให้
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ ในกรณีสั่งซือ้ดว้ยเช็ค ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสั่งซื ้อ และขีดครอ่ม
สั่งจ่ายในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี”้ ซึ่งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัย ์หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ 
บลจ.กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก ์สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยโูอบี ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ บมจ.ธนาคาร
สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์เพื่อรายย่อย 
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ บมจ. ธนาคารไทยเครดติเพื่อรายย่อย หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพ่ิมเติม เม่ือเจา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสารและเงิน
ค่าสั่งซือ้ว่าครบถว้นและถกูตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที่จะส่งมอบส าเนาค าสั่งซือ้หนว่ยลงทนุที่ไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้แก่ผูส้ั่งซื ้อไวเ้ป็นหลกัฐาน
ต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต า่ของการท ารายการ
ในแต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ และค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวยงัไม่สามารถน าเขา้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ี่ธนาคาร
พาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าดว้ยเหตใุดกต็าม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นรายการซือ้ในวนัที่
น  าค่าซือ้หน่วยลงทนุเขา้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลา่วได ้โดยบรษิทัจดัการจะใชร้าคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุทีผู่ซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต ์หรือการช าระดว้ยวิธีอ่ืนใดถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซื ้อนัน้
และจะด าเนินการใหผู้ส้นบัสนนุแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบทางโทรศพัท ์หรือการสื่อสารขอ้ความทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail)  
 
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิไดร้บัเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารทีผู่ส้ ั่ งซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู่ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว  
 
ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินเต็มมลูค่า
จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได ้ 
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  าระเงินคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได ้
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพจิารณาใหเ้พิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุท าการเพ่ิมจ านวนหนว่ยลงทนุภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ 
มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขาย และจ านวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
อนึ่ง มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
6.2.2.2. ผูส้นบัสนนุ :  
 
ผูส้นใจจะตอ้งสั่งซือ้เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท ในการสั่งซือ้แต่ละครัง้ โดยช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน ค าสั่งหกับญัชี 
เช็ค หรือดราฟต ์ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกบัส านกังานของผูส้นบัสนนุที่รบัค าสั่งซือ้ หรือหกับญัชีบตัรเครดิตซึ่ง
จะตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด หรือการช าระเงินดว้ยวิธีการอ่ืนใดที่อาจเพ่ิมเติมในภายหลงัซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ให้
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ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ ในกรณีสั่งซือ้ดว้ยเช็ค ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสั่งซื ้อ และขีดครอ่ม
สั่งจ่ายในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี”้ ซึ่งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัย ์หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ 
บลจ.กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตีแ้บงก ์สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยโูอบี ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ บมจ.ธนาคาร
สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) บมจ.ธนาคารกรุงไทย  บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์เพื่อรายย่อย 
บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน หรือ บมจ. ธนาคารไทยเครดติเพื่อรายย่อย หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพ่ิมเติม เม่ือเจา้หนา้ที่ตรวจสอบเอกสารและเงิน
ค่าสั่งซือ้ว่าครบถว้นและถกูตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที่จะส่งมอบส าเนาค าสั่งซือ้หนว่ยลงทนุที่ไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้แก่ผูส้ั่งซื ้อไวเ้ป็นหลกัฐาน
ต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต า่ของการท ารายการ
ในแต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุ และค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวยงัไม่สามารถน าเขา้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ี่ธนาคาร
พาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าดว้ยเหตใุดกต็าม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นรายการซือ้ในวนัที่
น  าค่าซือ้หน่วยลงทนุเขา้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลา่วได ้โดยบรษิทัจดัการจะใชร้าคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุทีผู่ซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต ์หรือการช าระดว้ยวิธีอ่ืนใดถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะระงบัการขายหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้นัน้
และจะด าเนินการใหผู้ส้นบัสนนุแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทราบทางโทรศพัท ์หรือการสื่อสารขอ้ความทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail)  
 
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิไดร้บัเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารทีผู่ส้ ั่งซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู่ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว  
 
ในการช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินเต็มมลูค่า
จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได ้ 
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  าระเงินคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได ้
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพจิารณาใหเ้พิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท
จดัการ  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุท าการเพ่ิมจ านวนหนว่ยลงทนุภายในวนัท าการถดัจากวนัทีค่  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ 
มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาขาย และจ านวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะได้รบั  
 
อนึ่ง มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาขายหน่วยลงทนุจะตอ้งไดร้บัการรบัรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
6.2.2.3. วิธีการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า  
 
ก) การขอใชบ้ริการ  
 
ผูส้ั่งซือ้สามารถขอใชบ้ริการสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า โดยกรอกแบบฟอรม์การซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า พรอ้มหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย ์ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้มีความประสงคท์ี่จะช าระค่าสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าดว้ยบตัรเครดิต ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียด
ในหนงัสือยืนยนัการช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดิต  
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บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะด าเนนิการใหมี้การหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผูถ้ือหน่วยลงทนุตามจ านวนเงินรายงวดในวนัที่ที่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุก าหนดเพื่อเป็นค่าซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่วนัดงักล่าวเป็นวนัหยดุท าการ และผูถ้ือหน่วยลงทนุมิไดแ้จง้การเลื่อนการหกับญัชีเงินฝาก
หรือบญัชีบตัรเครดิตไวต้่อบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดติส าหรบังวดดงักล่าวในวนัท าการซือ้ขายถดัไปทกุครัง้  
 
ในการก าหนดงวดการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถเลอืกซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าทกุสปัดาห ์ทกุเดือน หรืองวดอ่ืนใดตาม
ความประสงค ์ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าของผูส้ั่งซือ้ ในกรณีที่บริษัทจดัการพบว่าเอกสารหรือขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูส้ั่งซือ้
ไม่ถกูตอ้งครบถว้น หรือ ในกรณีที่บริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตดงักล่าวขา้งตน้ 3 งวด ติดต่อกนั  
 
ข) การใหบ้ริการ  
 
1) บริษัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชบีตัรเครดิตแลว้แต่กรณี ในงวดแรก หลงัจากที่ผูส้ั่งซือ้กรอกและยื่นแบบฟอรม์การ
ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า พรอ้มหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากหรือหนงัสือยนืยนัการช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดิตครบถว้นแลว้ ไม่นอ้ย
กว่า 7 วนั  
 
2) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าเป็นรายงวด ๆ ละ เท่า ๆ กนั โดยระบจุ านวนเงินที่ตอ้งการสั่งซือ้ในแต่ละงวดเป็น
จ านวนเงินบาทถว้น ขัน้ต ่า 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มี
มลูค่าขัน้ต า่ของการท ารายการในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดการ  
 
3) บริษัทจดัการจะหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือบัญชีบตัรเครดิตตามหนงัสือยืนยนั
การช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดิต ในกรณีที่บรษิัทจดัการไม่สามารถหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือบริษัท
จดัการมิไดร้บัเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารทีผู่ส้ ั่งซือ้มีบญัชีบตัรเครดิตอยู่ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในงวดนัน้ และจะยกเลิกรายการซือ้ของงวดดงักล่าว ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตส าหรบังวดถดัไปตามปกติ  
 
4) บริษัทจดัการ จะใชร้าคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุที่สามารถผ่านเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเขา้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่
ธนาคารพาณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหานครได ้ซึ่งเป็นราคาที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะ
ไดร้บั  
 
5) นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและ
ใบก ากบัภาษีส าหรบัค่าธรรมเนียมการซือ้หน่วยลงทนุ (ถา้มี) แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทางไปรษณียภ์ายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ค  านวณ
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ ราคาขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
6) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักล่าว จะมีภาระเฉพาะคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยห์รือบญัชีบตัรเครดิตเทา่นัน้ 
โดยเป็นค่าธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชยห์รือบริษทัผูอ้อกบตัรเครดิตเรียกเก็บ เม่ือมีค าสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝากหรือบญัชี
บตัรเครดิตแลว้แต่กรณี  
 
ค) เงื่อนไขการใหบ้ริการ  
 
1) ในกรณีที่บริษัทจดัการไดห้กับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผูถ้ือหนว่ยแลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่สามารถเพิกถอนรายการดงักล่าวซึ่งเป็น
รายการซือ้หน่วยลงทนุได ้ไม่ว่าสาเหตใุด ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใหเ้พิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ าเป็นและ
สมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
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2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถยกเลิกการใชบ้ริการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าได ้โดยแจง้ยกเลิกการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าต่อบรษิัทจดัการ บริษทั
จดัการจะด าเนินการยกเลิกการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยห์รือบญัชบีตัรเครดิตภายใน 7 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ไดร้บัการแจง้
ยกเลิกดงักล่าวจากผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีการขอแกไ้ขรายละเอียดเกี่ยวกบัการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ า ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งแจง้การขอแกไ้ขต่อบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนุน
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็โดยไม่ชกัชา้  
 
3) ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลาดจากระบบการใหบ้ริการ บรษิัทจดัการจะด าเนินการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
ไดร้บัแจง้จากผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการแกไ้ขที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (ถา้มี)  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการใหบ้ริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดงักล่าว 
โดยจะปิดประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
5) ผูล้งทนุสามารถขอใชบ้ริการสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจดัการ รวมถึงช่องทางอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนาคต 
เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อผูล้งทนุ โดยใหมี้วิธีการขอใชบ้ริการ ลกัษณะของการใหบ้ริการ และเง่ือนไขการใหบ้ริการ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ช่องทางนัน้ๆ 
 
6) ผูล้งทนุสามารถขอใชบ้ริการสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าโดยติดต่อกบัผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่มีบริการรบัค าสั่ งซือ้หน่วย
ลงทนุแบบประจ า ทัง้นี ้การซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าดงักล่าวอาจมีวิธีปฏิบตัิที่แตกตา่งไปจากการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ากบับรษิัทจดัการ
โดยตรง ผูล้งทนุจึงควรศกึษารายละเอียดในเอกสารประกอบการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ าของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุใหเ้ขา้ใจก่อนการลงทนุ 
  
6.2.2.4. วิธีการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใชบ้ริการ  
 
ผูท้ี่มีความประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้ริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว ้ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดงักล่าวไดท้ี่บริษัทจดัการ หรือช าระค่าซือ้โดยการหกับญัชีบตัรเครดิต ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด าเนินการตาม
ขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” และซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรกผ่านบรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งรหสัประจ าตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นการท ารายการผา่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดัการ ซึ่งผู้ถือรหสั
ประจ าตวัตอ้งเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจา้ของรหสัประจ าตวัของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุท ารายการผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ าตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง ผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ข) การใชบ้ริการ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผ่านหมายเลขโทรศพัทท์ีบ่ริษัท
จดัการก าหนดไว ้ 
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดงักล่าว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหนา้ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดั
มา ซึ่งบริษัทจดัการจะใชร้าคาขายหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์น
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การค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุทีผู่ซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ในกรณีที่การช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไม่สามารถยืนยนัการผ่านเงินเขา้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได ้ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นรายการซือ้ในวนัที่น  าค่า
ซือ้หน่วยลงทนุเขา้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลา่วได ้ 
 
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิไดร้บัเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารทีผู่ส้ ั่งซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู่ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอ้มลูเวลาการท ารายการของผูส้ั่งซือ้ ภายใตห้ลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่บรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานอา้งอิง
เท่านัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ านวนเงินบาท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่า 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท า
รายการซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต ่าของการท ารายการในแต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิทัจดัการ  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชไีม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินค่าซือ้ไดห้รือรายการค าสั่งไม่สมบรูณไ์ม่ว่าดว้ยสาเหตใุด 
บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สามารถใชบ้ริการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ามปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักล่าว จะมีภาระเฉพาะคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยเ์ท่านัน้ โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บเม่ือมีค าสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เงื่อนไขการใชบ้ริการ  
 
1) ในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัความถกูตอ้ง ภายหลงัจากที่ระบบไดท้บทวนการท ารายการใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้แลว้  
 
2) เม่ือผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัความถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาใหเ้พิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3) เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสารของผูส้ั่งซือ้ สามารถใชเ้ป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้
เท่านัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณแ์ละอา้งอิงได ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะ
ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุเม่ือรายการซือ้สมบรูณแ์ลว้  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริการทราบลว่งหนา้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแกไ้ขกรณีดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณห์รือรบัทราบเหตกุารณด์งักล่าวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการใหบ้ริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดงักล่าว 
โดยจะปิดประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.2.5. วิธีการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใชบ้ริการ  
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ผูท้ี่มีความประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้ริการผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ
หรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชื่อที่บริษัทจดัการ  
 
ก าหนดไว ้ซึ่งสามารถขอเอกสารดงักลา่วไดท้ี่บรษิัทจดัการ หรือช าระค่าซือ้โดยการหกับญัชีบตัรเครดิต ในกรณีทีผู่ส้ ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ 
จะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุก่อนทกุ
ครัง้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัส่งรหสัประจ าตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นการท ารายการผา่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ ซึ่งผูถ้ือรหสั
ประจ าตวัตอ้งเก็บรกัษาไวเ้ป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจา้ของรหสัประจ าตวัของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุท ารายการผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ าตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ  
 
ข) การใชบ้ริการ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตที่บรษิัท
จดัการก าหนดไว ้ 
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ โดย
ระยะเวลาภายใน 15.30 น. ดงักล่าว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหนา้ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดั
มา ซึ่งบริษัทจดัการจะใชร้าคาขายหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์น
การค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุทีผู่ซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ในกรณีที่การช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไม่สามารถยืนยนัการผ่านเงินเขา้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ีธ่นาคารพาณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหานครได ้ไม่ว่าดว้ยเหตใุดก็ตาม บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ารายการซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวเป็นรายการซือ้ในวนัที่น  าค่า
ซือ้หน่วยลงทนุเขา้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลา่วได ้ 
 
ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดัการมิไดร้บัเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารทีผู่ส้ ั่งซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู่ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอ้มลูเวลาการท ารายการของผูส้ั่งซือ้ ภายใตห้ลกัฐานทีป่รากฏอยู่ที่บรษิัทจดัการเป็นหลกัฐานอา้งอิง
เท่านัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ านวนเงินบาท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่า 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท า
รายการซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต ่าของการท ารายการในแต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิทัจดัการ  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝาก
ธนาคารพาณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชไีม่เพียงพอ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถหกัเงินค่าซือ้ไดห้รือรายการค าสั่งไม่สมบรูณไ์ม่ว่าดว้ยสาเหตใุด 
บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สามารถใชบ้ริการสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ามปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักล่าว จะมีภาระเฉพาะคา่ใชจ้่ายในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยเ์ท่านัน้ โดยเป็น
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บเม่ือมีค าสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เงื่อนไขการใชบ้ริการ  
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1) ในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัความถกูตอ้ง ภายหลงัจากที่ระบบไดท้บทวนการท ารายการใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้แลว้  
 
2) เม่ือผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัความถกูตอ้งแลว้และมีความประสงคจ์ะท าการเพิกถอนรายการ จะตอ้งท าการยกเลิกรายการนัน้ภายในเวลา 15.30 น. ของ
วนัที่ท  ารายการ ซึ่งถา้เกินก าหนดเวลาดงักล่าวจะเพิกถอนรายการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาใหเ้พิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3) เอกสารใบบนัทึกรายการที่พิมพอ์อกจากระบบอินเทอรเ์น็ต สามารถใชเ้ป็นเอกสารประกอบการท ารายการไดเ้ทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณา
จากหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณแ์ละอา้งอิงได ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ย
ลงทนุเม่ือรายการซือ้สมบรูณแ์ลว้  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริการทราบลว่งหนา้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแกไ้ขกรณีดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณห์รือรบัทราบเหตกุารณด์งักล่าวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการใหบ้ริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดงักล่าว 
โดยจะปิดประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.2.6. วิธีการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
ผูท้ี่มีความประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้ริการผ่านระบบ
อินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถขอเอกสารดงักล่าวไดท้ีบ่มจ. ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” ก่อนทกุครัง้  
 
ผูล้งทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท ในการสั่งซือ้แต่ละครัง้ โดยบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยาจะท าการหกัเงินค่า
ซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้ค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการ (ถา้มี) จากบญัชีเงินฝากที่ไดร้ะบไุวใ้นทนัที ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการ
ท ารายการซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต า่ของการท ารายการในแต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
ผูล้งทนุสามารถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ผา่นระบบอินเทอรเ์น็ตที่บมจ. ธนาคาร
กรุงศรีอยธุยาก าหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการที่ระบบุนหนา้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
การสั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด ใหถ้ือวา่เป็นการสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ โดยระยะเวลา
ภายใน 15.30 น. ดงักล่าว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหนา้ จนถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดัมา ซึ่ง
บริษัทจดัการจะใชร้าคาขายหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  าระเงินคา่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่วา่ดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได ้
ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใหเ้พิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุย
พินิจของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุ  
 
หากเกิดขอ้ผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผูส้นบัสนนุจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ไดร้บัแจง้จากผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ  
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการใหบ้ริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้กอ่นปิดการใหบ้ริการดังกล่าว โดย
จะปิดประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.2.7. การซือ้หน่วยลงทนุผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนาคต เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อลงทนุ 
โดยบริษัทจดัการจะแจง้การเพ่ิมเติมช่องทางดงักล่าวใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัท าการ และปิดประกาศใหผู้้
ลงทนุทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัท าการก่อนวนัเริ่มใหบ้ริการ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.3. การจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีที่มีการสั่งซือ้หน่วยลงทนุมีผลท าใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ านวนหน่วยที่จดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การ
จดัสรรหน่วยลงทนุใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยใชห้ลกัการ “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตามขอ้มลูที่ไดมี้การบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจ้งใหท้ราบ
ล่วงหนา้ และบรษิัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร พรอ้มดอกเบีย้ (ถา้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตามวิธีการรบัเงินค่าขายคืนหนว่ย
ลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้ไดร้ะบไุวใ้นการเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการแจง้ทางโทรศพัทห์รือการสื่อสารขอ้ความทางอิเลก็ทรอนิกส ์(e-mail) ทกุครัง้แกผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร
หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
 
6.2.4. การคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ 6.2.3.  
 
6.2.5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทนุ  
 
6.2.5.1. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ไดต้ามที่บรษิัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไวท้ีส่  านกังานของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุหรือ
เวปไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.5.2. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  
 
(ก) ค าสั่งซือ้ในแตล่ะครัง้ของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ เป็นเงินสดที่มีมลูค่าเกินกว่า 1 ลา้นบาทขึน้ไป  
 
(ข) ค าสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
 
(ค) เพ่ือรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจารณาจากมลูค่าการสั่งซือ้
หน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาของการลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการลงทนุได ้ 
 
(ง) บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุกบัหรือเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่
ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักลา่วและบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการ
จึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบัการสั่งซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มส าหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคล
อเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา (US Citizen) ซึ่งหมายถึง ปัจเจกชน บริษัท หา้งหุน้ส่วน หรอืบคุคลอ่ืน ที่เป็นผูอ้ยู่อาศยัใน
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ประเทศสหรฐัอเมริกาภายใตป้ระกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์องสหรฐัอเมริกา และเจา้หนา้ที่ของปัจเจก
ชน บริษัท หา้งหุน้ส่วน หรือบคุคลอ่ืนดงักล่าวที่กระท าการภายใตข้อ้จ ากดัการลงทนุของสหรฐัอเมริกา ในกองทนุที่ไม่ใช่กองทนุของสหรฐัอเมริกา 
ทัง้นี ้ใหร้วมถึงนิยามตามที่ก าหนดไวใ้น Regulation S ซึ่งออกภายใตพ้ระราชบญัญัติหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมริกา ค.ศ. 1933 (หรืออาจมี
การแกไ้ขเพ่ิมเติมไดเ้ป็นคราวๆ) ไดแ้ก่:  
 
1. บคุคลธรรมดาที่มีแหล่งพ านกัหรือภมิูล าเนาอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา  
 
2. บริษัท หรือ หา้งหุน้ส่วนที่จดัตัง้ขึน้และด าเนินกิจการภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรฐัอเมริกา  
 
3. กองมรดกใดๆ ที่มีผูจ้ดัการมรดกตามพินยักรรมหรือตามที่ศาลแต่งตัง้เป็นบคุคลอเมริกนั  
 
4. ทรสัตใ์ดๆ ซึ่งทรสัตีเป็นบคุคลอเมริกนั  
 
5. ตวัแทนหรือสาขาของนิติบคุคลตา่งดา้ว ซึ่งตัง้อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา  
 
6. บญัชีที่มิไดม้อบอ านาจใหบ้คุคลอ่ืนจดัการ หรือบญัชีในลกัษณะเดียวกนั (เวน้แต่ ในกรณีของกองมรดกและ ทรสัต)์ ที่ถือโดยดีลเลอรห์รือผูดู้แล
ผลประโยชนห์รือบญัชีไวเ้พ่ือประโยชนข์องบคุคลอเมริกนั  
 
7. บญัชีที่มอบอ านาจใหบ้คุคลอ่ืนจดัการ หรือบญัชีในลกัษณะเดียวกนั (เวน้แต่ ในกรณีของกองมรดกและทรสัต)์ ที่ถือโดยดีลเลอรห์รือผูด้แูล
ผลประโยชนซ์ึ่งบคุคลดงักลา่วไดจ้ดัการ จดัตัง้ หรือมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา (ในกรณีเป็นบคุคลธรรมดา) และ  
 
8. หา้งหุน้ส่วนหรือบริษัทใดๆ ที่ด  าเนินกิจการอยู่ภายใตก้ฎหมายต่างประเทศอ่ืนและจดัตัง้โดยบุคคลอเมริกนัโดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัเพ่ือการลงทนุ
ในหลกัทรพัยซ์ึ่งมิไดจ้ดทะเบียนภายใตพ้ระราชบญัญัติหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมริกา เวน้แต่หา้งหุน้สว่นหรือบริษัทดงักล่าวจะไดจ้ัดตัง้และ
เป็นเจา้ของโดยนกัลงทนุที่ไดร้บัการรบัรอง (ตามค าจ ากดัความที่ก าหนดไวใ้นกฎ 501(a) ภายใตพ้ระราชบญัญัติหลกัทรพัยข์องประเทศ
สหรฐัอเมริกา) ซึ่งมิใช่บคุคลธรรมดา กองมรดก หรือทรสัต ์ 
 
และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องค าจ ากดัความขา้งตน้ ใหค้  าว่า “บคุคลอเมริกนัหรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา” หมายรวมถึง บคุคลที่อยู่ในค า
จ ากดัความตามประมวลกฎหมายรายไดท้างสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา ทัง้ยงัรวมถึงบคุคลหรือองคก์รที่จัดตัง้ขึน้ในนามของหรือเพ่ือ
ประโยชนข์องบคุคลอเมริกนัดงักล่าวขา้งตน้ และใหค้ าวา่ “ผูอ้ยู่อาศยั” หมายรวมถึง บคุคลที่คงไวซ้ึ่งการมีถิ่นที่อยู่หรือที่อยู่อาศัยอย่างถาวรใน
ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยไม่ตอ้งค านึงว่าบคุคลนัน้จะอยู่ในถิ่นที่อยู่หรือที่อยู่อาศยันัน้ๆ เป็นระยะเวลานานเทา่ใด  
 
6.2.5.3. ในกรณีที่บริษัทจดัการไดจ้ าหน่ายหน่วยลงทนุของโครงการจดัการจนเต็มตามจ านวนหน่วยลงทนุที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจดัการสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท าการซือ้ขายถดัจากวนัที่จ  าหน่ายหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตามจ านวนทีจ่ดทะเบียนไปจนกว่าบริษัท
จดัการจะเห็นสมควรที่จะท าการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป โดยจะประกาศล่วงหนา้ไวท้ีส่  านกังานของบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซต์
ของบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.6. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
 
ในกรณีที่ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ เพื่อประโยชนใ์นการติดต่อท ารายการซือ้ ขาย
คืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ใน
ค าขอเปิดบญัชีกองทนุอย่างถกูตอ้งและตามความจริงพรอ้มทัง้แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดา  
 
ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึ่งลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  
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กรณีนิติบคุคล  
 
ก) ส าเนาหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณชิยซ์ึ่งกรรมการผูมี้อ านาจลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  
ข) ตวัอย่างลายมือชื่อกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม และหรือผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม  
ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิตบิคุคลซึ่งลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  
ง) หนงัสือมอบอ านาจในกรณีผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบคุคลไม่ไดเ้ป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนามที่ระบใุนหนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
 
เอกสารเปิดบญัชีทัง้ของบคุคลธรรมดาและนิตบิคุคล  
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนั บรษิัทจดัการจะจดแจง้ชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่านัน้ เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนั
ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบญัชกีองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเป็นผูร้บัเงินที่ไดจ้าก
การขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผล  
 
6.2.7. วนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทนุ  
 
ผูส้นใจสามารถท าการซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการ ผูส้นบัสนนุ หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการ ไดท้กุวนัท าการซือ้ขาย
ภายในเวลา 15.30 น.  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดวนัที่มิใช่วนัท าการขายหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทจดัการจะก าหนดวนัดงักลา่วไวใ้นหนงัสือชีช้วน
ส่วนสรุปฯ หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขาย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท าการขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว บริษทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ โดยปิดประกาศ ณ 
ส านกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.3. การสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทางการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
 
7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

 
7.3. วิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  
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7.4.1. บริษัทจดัการ :  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุโดยจะตอ้งสั่งขายเป็นจ านวนหน่วยลงทนุไม่ต ่ากวา่ 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000 
บาท ในการสั่งขายคืนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ากว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ  านวน
หน่วยลงทนุทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งการขายคืน มากกว่าจ านวนหนว่ยลงทนุทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ากว่า 200 หน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผูถ้ือ
หน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้หากรายการสั่งขายคืนนัน้ไดเ้สรจ็สิน้
สมบรูณแ์ลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่
มีมลูค่าขัน้ต ่า และ/หรือปรบัลดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผู ้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญาการเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกาศไวท้ี่ส  านกังานของ
บริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกติ  
 
ผูส้ั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุ ตามวันและเวลาในขอ้ 7.6.1. เรื่อง “วนัและเวลาที่ท  าการรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ” โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ านวนหน่วยลงทนุทีต่อ้งการขายคืน 
เม่ือเจา้หนา้ที่ตรวจค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุว่าถกูตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที่จะส่งมอบส าเนาค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้
แก่ผูส้ั่งขายคืนหนว่ยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป  
 
นายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์น
การค านวณราคารบัซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจากผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
7.4.2. ผูส้นบัสนนุ :  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุโดยจะตอ้งสั่งขายเป็นจ านวนหน่วยลงทนุไม่ต ่ากวา่ 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000 
บาท ในการสั่งขายคืนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ากว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ  านวน
หน่วยลงทนุทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งการขายคืน มากกว่าจ านวนหนว่ยลงทนุทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัท
จดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ากว่า 200 หน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผูถ้ือ
หน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้หากรายการสั่งขายคืนนัน้ไดเ้สร็จสิน้
สมบรูณแ์ลว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่
มีมลูค่าขัน้ต ่า และ/หรือปรบัลดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุ
ยกเลิกสญัญาการเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกาศไวท้ี่ส  านักงานของ
บริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกติ  
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ผูส้ั่งขายคืนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทผูส้นบัสนนุ ตามวนัและเวลาในขอ้ 7.6.1. เรื่อง “วนัและเวลาทีท่  าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 
โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งการขายคืน เม่ือเจ้าหนา้ที่
ตรวจค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุวา่ถกูตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที่จะส่งมอบส าเนาค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้แกผู่ส้ั่งขายคืน
หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป  
 
นายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์น
การค านวณราคารบัซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจากผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
7.4.3. วิธีการขายคืนผ่านระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดัการ (Tele-bank)  
 
ก) การขอใชบ้ริการ  
 
ผูท้ี่มีความประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้ริการผ่านระบบ
โทรศพัทอ์ตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว ้ซึ่ง
สามารถขอเอกสารดงักล่าวไดท้ีบ่ริษัทจดัการ  
 
ข) การใชบ้ริการ  
 
ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ าตวั
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผา่นหมายเลขโทรศพัทท์ี่บริษัทจดัการก าหนดไว ้ 
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขาย
นัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักล่าว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหนา้ จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้
ขายถดัมา ซึ่งบริษัทจดัการจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซือ้คืนและ/หรือจ านวนหนว่ยลงทนุที่หกัออกจากผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอ้มลูเวลาการท ารายการของผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใตห้ลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอา้งอิงเท่านัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ านวนหน่วยขัน้ต ่า 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต ่า และ/หรือปรบัลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสั่ง
ขายคืนหนว่ยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือต า่กว่า 200 
หน่วย หรือในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งการขายคืน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่บนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ากว่า 200 หน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผู ้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญาการเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกาศไวท้ี่ส  านกังานของ
บริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกติ  
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ในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหวัขอ้ “การช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุ ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการจะส่งหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและ
ใบก ากบัภาษีส าหรบัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์ภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
ค  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ ราคาขายและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 
ค) เงื่อนไขการใชบ้ริการ  
 
1) ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขายคืนจะตอ้งอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุผา่นทาง
ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งขายคืนจะตอ้งกดยืนยนัความถกูตอ้งภายหลงัจากที่ระบบไดท้บทวนการท ารายการของผูส้ั่งขายคืนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสารของผูส้ั่งขายคนื สามารถใชเ้ป็นเอกสารประกอบการท า
รายการไดเ้ท่านัน้ บรษิัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณแ์ลว้น าไปใชอ้า้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริการทราบลว่งหนา้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแกไ้ขกรณีดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณห์รือรบัทราบเหตกุารณด์งักล่าวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการใหบ้ริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดงักล่าว 
โดยจะปิดประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.4. วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ (Internet)  
 
ก) การขอใชบ้ริการ  
 
ผูท้ี่มีความประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้ริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว ้ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดงักล่าวไดท้ี่บริษัทจดัการ  
 
ข) การใชบ้ริการ  
 
ผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ าตวั
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผา่นระบบอินเทอรเ์น็ตที่บริษัทจดัการก าหนดไว ้ 
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขาย
นัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักล่าว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหนา้ จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้
ขายถดัมา ซึ่งบริษัทจดัการจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารบัซือ้คืนและ/หรือจ านวนหนว่ยลงทนุที่หกัออกจากผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
 



กองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี ้                                                                               30/06/2021    Page 48 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอ้มลูเวลาการท ารายการของผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ภายใตห้ลกัฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอา้งอิงเท่านัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ านวนหน่วยขัน้ต ่า 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต ่า และ/หรือปรบัลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสั่ง
ขายคืนหนว่ยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือต า่กว่า 200 
หน่วย หรือในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งการขายคืน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยู่ในรายการที่บนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ากว่า 200 หน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุ
ยกเลิกสญัญาการเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงานดงักลา่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกาศไวท้ี่ส  านักงานของ
บริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสั่งขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนหน่วยได้
ตามปกติ  
 
ในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหวัขอ้ “การช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุ ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบริษัทจดัการจะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและ
ใบก ากบัภาษีส าหรบัค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย ์ภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่
ค  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ ราคาขายและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 
ค) เงื่อนไขการใชบ้ริการ  
 
1) ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขายคืนจะตอ้งอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุผา่นระบบ
อินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งขายคืนจะตอ้งกดยืนยนัความถกูตอ้งภายหลงัจากที่ระบบไดท้บทวนการท ารายการของผูส้ั่งขายคืนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสารใบบนัทึกรายการที่พิมพอ์อกจากระบบอินเทอรเ์น็ต สามารถใชเ้ป็นเอกสารประกอบการท ารายการไดเ้ทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณา
จากหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณแ์ลว้น าไปใชอ้า้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริการทราบลว่งหนา้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแกไ้ขกรณีดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณห์รือรบัทราบเหตกุารณด์งักล่าวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการใหบ้ริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดงักล่าว 
โดยจะปิดประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.5. วิธีการขายคืนผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (Internet)  
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ผูท้ี่มีความประสงคจ์ะสั่งขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้ริการผ่าน
ระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถขอเอกสารดงักล่าวไดท้ี่บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ านวนหน่วยขัน้ต ่า 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต ่า และ/หรือปรบัลดมลูค่าขัน้ต ่าของการสั่ง
ขายคืนหนว่ยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีที่การสั่งขายคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือต า่กว่า 200 
หน่วย หรือในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งการขายคืน มากกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่ปรากฏอยูใ่นรายการที่บนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าทีป่รากฏอยูใ่นรายการที่บนัทึกโดยนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ากว่า 200 หน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งขายคืนเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัขอ้งหรือใน
กรณีที่ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญาการเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงานดงักล่าวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกาศ
ไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทนุเป็น
จ านวนหน่วยไดต้ามปกติ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตที่ 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยาก าหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการที่ระบบุนหนา้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
การสั่งขายคนืหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายใด ใหถ้ือว่าเป็นการขายคืนหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายนัน้ โดยระยะเวลา
ภายใน 13.00 น. ดงักล่าว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายก่อนหนา้ จนถึงเวลา 13.00 น. ของวนัท าการซือ้ขายถดัมา ซึ่ง
บริษัทจดัการจะใชร้าคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์น
การค านวณราคารบัซือ้คืนและ/หรือจ านวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจากผูส้ั่งขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรายการสั่งขายคนืหน่วยลงทนุไม่ได ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจารณาใหเ้พิกถอนการสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุ  
 
นายทะเบียนจะปรบัลดจ านวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
หากเกิดขอ้ผิดพลาดใดๆ ในการสั่งซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผูส้นบัสนนุจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ไดร้บัแจง้จากผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการใหบ้ริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้กอ่นปิดการใหบ้ริการดงักล่าว โดย
จะปิดประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.6. การขายคืนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนุนอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการขายคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนาคต เพื่ออ านวยความสะดวกต่อ
ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจง้การเพ่ิมเติมช่องทางดงักล่าวใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัท าการ และปิด
ประกาศใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัท าการก่อนวนัเริ่มใหบ้ริการ ณ ส านกังานของบริษทัจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
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7.5. ระยะเวลาในการรบัซือ้คืน :  ทกุวนัท าการซือ้ขาย  
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลาที่ท  าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
ผูส้นใจสามารถท าการขายคืนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการ ผูส้นบัสนนุ หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการ ไดท้กุวนัท าการซื ้อขาย 
ภายในเวลา 13.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหเ้พ่ิมมากขึน้ ซึ่งจะไม่เกินภายในเวลา 15.30 น. โดย
ถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ 
โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดวนัที่มิใช่วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทจดัการจะก าหนดวนัดงักล่าวไวใ้นหนงัสือ
ชีช้วนส่วนสรุปฯ หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขาย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท าการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ โดยปิดประกาศ ณ 
ส านกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.6.2. การช าระเงินค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
(1) โอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งใหโ้อนค่าขายคืนหนว่ยลงทนุเขา้บญัชีเงินฝาก โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุเขา้บัญชี
เงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่าน
ระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ ภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ค  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วย
ลงทนุ ในการรบัคา่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากนี ้ถา้หากบริษัทจดัการไม่สามารถโอนเงินเขา้บญัชีที่ไดแ้จง้ไวไ้ม่ว่าดว้ยกรณี
ใดๆ บริษทัจดัการจะด าเนินการออกเช็ค ขีดครอ่มค่าขายคืนหน่วยลงทนุสั่งจ่ายผูถ้ือหน่วยลงทนุและจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ในสมดุ
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือตามวิธีที่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 
 
(2) รบัเช็คทางไปรษณีย ์ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุอาจสั่งใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการออกเช็คขีดครอ่มค่าขายคนืหน่วยลงทนุและรบัเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ใน
สมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งบริษทัจดัการจะน าส่งเช็คทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ค  านวณมลูค่า
ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ไดน้ าเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
ด าเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 
 
(3) รบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุอ่ืน  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุอาจสั่งใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการออกเช็คขีดครอ่มค่าขายคนืหน่วยลงทนุและรบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนนุอ่ืน 
ซึ่งสามารถรบัไดภ้ายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีค่  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู ้
ถือหน่วยลงทนุไม่ไดน้ าเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่าน
ระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 

ระยะเวลาช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่ค  านวณมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคา
หน่วยลงทนุดงักลา่ว บรษิัทจดัการจะไม่นบัรวมวนัหยดุท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศที่มีลกัษณะใน
ท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม 
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ทัง้นี ้ระยะเวลาช าระเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่ว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ในกรณีที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไ้ข
เพ่ิมเติมในภายหลงั โดยไม่ถือเป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการและถือว่าไดร้บัความยินยอมจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 

7.7. การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ไม่มี  
 
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ไม่มี  
 
8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดัการ 
- ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน 
 
8.2. รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

กองทนุนีจ้ดัอยู่ในกลุ่มกองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด”์ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหว่างกองทนุไดภ้ายในกลุ่มกองทนุ “กรุงศรีไทย
แลนด”์ ซึ่งอยู่ภายใตก้ารบริหารของบริษัทจดัการเท่านัน้ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่าวหมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุหนึ่ง 
(“กองทนุตน้ทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการ โดยบริษัทจัดการจะ
ด าเนินการน าเงินค่าขายคนืซึ่งไดห้กัค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ (ถา้มี) เพื่อน าไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุาตใหมี้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุบางกองทนุก็ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุในกองทนุตน้ทาง และสทิธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุในการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุปลายทาง จะ
เกิดขึน้หลงัจากที่ไดมี้การบนัทึกขอ้มลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุลงในระบบของนายทะเบียนแลว้เท่านัน้  
 
การสบัเปลี่ยนเขา้กองทนุในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุาตใหมี้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวา่ง
กองทนุบางกองทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยจะระบรุายละเอียดเกี่ยวกบัรายชื่อกองทนุตน้ทางและก าหนดเวลาสบัเปลี่ยนเข้า
กองทนุไวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุต่อไป  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดใหบ้ริการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรใน
กรณีที่บริษัทจดัการเห็นว่าไม่เป็นประโยชนส์งูสดุ หรือมีผลกระทบในทางลบต่อกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความ
รบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการ โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ก่อนการใชส้ิทธิในการปิดรบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศ 
ณ ส านกังานของบริษทัจดัการ และส านกังานของผูส้นบัสนนุ  
 
8.2.1. วนัและเวลาที่ท  าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนเขา้หรือออกจากกองทนุไดท้ี่บริษัทจดัการ ผูส้นบัสนนุ หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามที่ก าหนด ไดท้กุวนัท าการซือ้ขาย  
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(1) กรณีสบัเปลี่ยนเขา้กองทนุ ตอ้งสั่งท ารายการภายในเวลา 15.30 น.  
 
(2) กรณีสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุ ตอ้งสั่งท ารายการภายในเวลา 13.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขยายเวลาสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุออกจากกองทนุใหเ้พ่ิมมากขึน้ ซึ่งจะไม่เกินภายในเวลา 15.30 น. โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่ว บริษทัจดัการจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ โดยปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ 
และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ที่กองทนุปลายทางในวนัท าการก่อนวนัที่กองทนุปลายทางจะไดร้บัเงินจากการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุจากกองทนุตน้ทาง  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาก าหนดวนัที่มิใช่วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทจดัการจะก าหนดวนัดงักล่าวไวใ้น
หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปฯ หรือปิดประกาศ ณ ส านกังานของบรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขาย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทั้งนี ้หากมี
การเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท าการ โดยปิดประกาศ 
ณ ส านกังานของบริษทัจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
8.2.2. ราคาขายและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุดงัต่อไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(1) กรณีเป็นกองทนุตน้ทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุที่ใชเ้พื่อค านวณราคารบัซือ้คืนของวนั
ท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง หกัดว้ย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี)  
 
(2) กรณีเป็นกองทนุปลายทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเขา้กองทนุ จะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค านวณราคาขายของวนัท าการ
ก่อนวนัที่กองทนุปลายทางจะไดร้บัเงินจากการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุจากกองทนุตน้ทาง บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และ
ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ถา้มี)  
 
8.2.3. วิธีการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผา่นช่องทางต่างๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการโดยจะตอ้ง
ระบจุ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่าในการสบัเปลี่ยนไม่ต ่ากว่า 200 หน่วย หรือ เป็นจ านวนเงินไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท ในการสั่งสบัเปลี่ยนแต่ละครัง้ ใน
กรณีที่การสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นผลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ากว่า 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ  านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ
ตอ้งการสบัเปลี่ยน มากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษทัจดัการจะถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุ
ประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการทีบ่นัทึกโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนั้น และในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอด
คงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ากว่า 200 หน่วย บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะรบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผูถ้ือหน่วย
ลงทนุมีค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภายใตว้ิธีการที่บริษัทจดัการเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหนว่ยลงทนุโดยไม่มีมลูค่าขัน้ต า่ และ/หรอืปรบัลดมลูคา่ขัน้ต ่าของการสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค าสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ านวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ระบบงานขดัขอ้งหรือใน
กรณีที่ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญาการเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงานดงักล่าวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกาศ
ไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
เป็นจ านวนหน่วยไดต้ามปกติ  
 
ในกรณีของกองทนุปลายทาง ผูถ้ือหนว่ยลงทนุจะไดร้บัการยกเวน้ขอ้จ ากดัจ านวนเงินขัน้ต า่ในการซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบใุนหวัขอ้ “การสั่ งซือ้
หน่วยลงทนุ”  
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ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้หากรายการสั่งสบัเปลีย่นนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาตจากบรษิัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
(1) วิธีการสบัเปลี่ยนที่บรษิัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุไดท้กุวนัท าการซือ้ขายในเวลาท าการ โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ านวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งการสบัเปลี่ยน เม่ือเจา้หนา้ที่ตรวจค าสั่ งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุวา่ถกูตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที่จะส่งมอบส าเนาค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ลงนามรบัรองความถกูตอ้งแลว้แก่ผู้ถือหน่วยลงทนุไวเ้ป็น
หลกัฐานต่อไป  
 
(2) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผา่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใชบ้ริการ  
 
ผูท้ี่มีความประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบริษัทจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้ริการผ่านระบบ
โทรศพัทอ์ตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว ้ซึ่ง
สามารถขอเอกสารดงักล่าวไดท้ีบ่ริษัทจดัการ  
 
ข) การใชบ้ริการ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ าตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผ่านหมายเลขโทรศพัทท์ีบ่ริษัทจดัการก าหนดไว ้ 
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท า
การสบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักล่าว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนก่อนหนา้ จนถึงเวลา 13.00 น. 
ของวนัท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบรษิัทจดัการจะใชร้าคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดในขอ้ 8.2.2 “ราคาขายและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ” ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอ้มลูเวลาการท ารายการของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใตห้ลกัฐานทีป่รากฎอยู่ที่บริษัทจัดการเป็น
หลกัฐานอา้งอิงเท่านัน้  
 
ค) เงื่อนไขการใชบ้ริการ  
 
1) ในการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ผ่านทางระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งกดยืนยันความถกูตอ้ง ภายหลงัจากที่ระบบไดท้บทวนการท ารายการของผูส้ั่งสบัเปลี่ยน
แลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรายการสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เวน้แต่จะได้รบัอนญุาต
จากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกจากเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสารของผูส้ั่งสบัเปลี่ยน สามารถใชเ้ป็นเอกสารประกอบการท า
รายการไดเ้ท่านัน้ บรษิัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานทีป่รากฏอยู่กบับรษิทัจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณแ์ลว้น าไปใชอ้า้งอิงได ้ 
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4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริการทราบลว่งหนา้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแกไ้ขกรณีดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณห์รือรบัทราบเหตกุารณด์งักล่าวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการใหบ้ริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดงักล่าว 
โดยจะปิดประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
(3) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใชบ้ริการ  
 
ผูท้ี่มีความประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษทัจดัการ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้ริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชยต์ามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว ้ซึ่งสามารถขอ
เอกสารดงักล่าวไดท้ี่บริษัทจดัการ  
 
ข) การใชบ้ริการ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ าตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตที่บริษัทจดัการก าหนดไว ้ 
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท า
การสบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักล่าว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนก่อนหนา้ จนถึงเวลา 13.00 น. 
ของวนัท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบรษิัทจดัการจะใชร้าคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดในขอ้ 8.2.2 “ราคาขายและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ” ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขอ้มลูเวลาการท ารายการของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใตห้ลกัฐานทีป่รากฎอยู่ที่บริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอา้งอิงเท่านัน้  
 
ค) เงื่อนไขการใชบ้ริการ  
 
1) ในการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งอ่านค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งกดยืนยนัความถกูตอ้ง ภายหลงัจากที่ระบบไดท้บทวนการท ารายการของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรายการสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ากรณีใดทัง้สิน้ เวน้แต่จะไดร้บัอนญุาต
จากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกจากระบบอินเทอรเ์น็ตของผูส้ั่งสบัเปลี่ยน สามารถใชเ้ป็นเอกสารประกอบการท ารายการไดเ้ท่านัน้ บรษิัทจดัการ
จะพิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการที่สมบรูณแ์ลว้น าไปใชอ้า้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริการทราบลว่งหนา้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลาดจาก
ระบบการใหบ้ริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแกไ้ขกรณีดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณห์รือรบัทราบเหตกุารณด์งักล่าวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการใหบ้ริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ก่อนปิดการใหบ้ริการดงักล่าว 
โดยจะปิดประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดัการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
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(4) วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
ผูท้ี่มีความประสงคจ์ะสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค าขอใชบ้ริการผ่าน
ระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งสามารถขอเอกสารดงักล่าวไดท้ี่บมจ. ธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา  
 
ในกรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทาง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอรเ์น็ตที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยาก าหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการที่ระบบุนหนา้จอระบบ
อินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายในเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนใด เป็นการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท า
การสบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลาภายใน 13.00 น. ดงักล่าว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลา 13.00 น. ของวนัท าการสบัเปลี่ยนก่อนหนา้ จนถึงเวลา 13.00 น. 
ของวนัท าการสบัเปลี่ยนถดัมา โดยบรษิัทจดัการจะใชร้าคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดในขอ้ 8.2.2. “ราคาขายและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ” ซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้หากรายการสั่งสบัเปลีย่นนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใหเ้พิกถอนการสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุ  
 
หากเกิดขอ้ผิดพลาดใดๆ ในการสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผูส้นบัสนนุจะ
ด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ไดร้บั
แจง้จากผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(5) การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผูส้นบัสนนุอาจเพ่ิมเติมช่องทางการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนาคต เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อ
ลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจง้การเพ่ิมเติมช่องทางดงักล่าวใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัท าการ และปิด
ประกาศใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 3 วนัท าการก่อนวนัเริ่มใหบ้ริการ ณ ส านกังานของบริษทัจดัการและ/หรอืผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทน บริษัท
จดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้ 
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1. บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณี
ที่ก าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีที่เขา้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชนแ์ลว้  
 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ  
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(ข) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคมุ
ของบริษัทจดัการ  
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบ่ริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งตามที่ระบไุวใ้น
ขอ้ 16.4.2. และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
10.2. การเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามขอ้ 10.1. บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) เลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุมีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจาก
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือ
หนว่ยลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
(3) แจง้การเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทัง้จดัส่งรายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชนต์ามขอ้ 10.1.(1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 10.1.(2) ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ าเนินการแทนก็ได ้ 
 
(4) ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระค่าขายคืนแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุตามล าดบัวนัที่ส่งค าสั่งขายคืนก่อนหลงั  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1. บริษัทจดัการจะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหรือ
ค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได ้เฉพาะในกรณีที่ก าหนดไวใ้นโครงการ ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ  
 
(2) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ล้ว ซึ่ง
ใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แตจ่ะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตสุมผล  
(ข) ไม่สามารถค านวณมลูคา่ทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตจุ าเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณด์งัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่างมี
นยัส าคญั  
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่ซือ้
ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกินกว่ารอ้ยละสบิของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
(ข) มีเหตกุารณท์ี่ท  าใหไ้ม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศไดอ้ย่างเสร ีและท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจาก
ต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตทุี่ท  าใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่เหนือการควบคมุของ
บริษัทจดัการ และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  
 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยดุรบัค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่ล้งทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏ
ขอ้เท็จจริงดงัต่อไปนี ้ 
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(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปนี ้ 
1. การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2. การใหก้ารสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการรา้ย หรือ  
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบตัติามค าสั่งเกี่ยวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ านาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 
 
(5) อยู่ในระหว่างด าเนินการเปลีย่นใหบ้ริษัทจดัการรายอ่ืนเขา้บริหารจดัการกองทนุรวมภายใตก้ารจดัการของตนอนัเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการ
รายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารง
เงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุส่วนบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละ
การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจ้ดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ  
 
11.2. เม่ือปรากฏเหตตุามขอ้ 11.1. และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือ
ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะปฏิบตัดิงัต่อไปนี ้ 
 
(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหรือไม่รบั
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามขอ้ 11.1.(1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบ
ถึงการหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
 
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือการหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคนืหรอืค าสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
พรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซือ้คืนหรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรือหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุตามขอ้ 11.1.(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(ก) รายงานการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการ
สดุทา้ยก่อนวนัรายงานนัน้ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ  
 
(ข) แจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
11.3. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรบัค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาทีบ่ริษัทพบวา่ราคาขาย
หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งตัง้แต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ได้
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค าสั่งซือ้ หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการหยดุขายหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้ือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบถึงการหยดุรบัค า
สั่งซือ้ หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4. ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดป้ระกาศก าหนดใหเ้ป็นวนัหยดุท าการ
ของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ บริษทัจดัการจะหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน และค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุส าหรบัวนัดงักล่าว และตอ้งแจง้ให้
ผูถ้ือหน่วยลงทนุทราบล่วงหนา้เกี่ยวกบัการหยดุรบัค าสั่งในกรณีดงักล่าวไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการก่อนถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิด
ประกาศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัท รวมทัง้จดัใหมี้ประกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานที่ตดิต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุทีใ่ชเ้ป็นสถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี)  
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12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือรกัษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษิัทจดัการหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยดุรบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืน หรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออกไปได้ 

13. เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส าหรบัผูล้งทนุทั่วไป ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุไดต้ามปกติ อยา่งไรก็ดี ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่อาจ
โอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจัดการจะไม่รบัลงทะเบียนการ
โอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งประสงคจ์ะโอนหนว่ยลงทนุจะตอ้งยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการและ/หรือผา่นผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ พรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ (ถา้มี)  
 
ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทนุแลว้ ซึ่งนายทะเบียนจะด าเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท า
การ นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค าขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  
 
14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  

กองทนุไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  
 
14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ :  

ไม่มี  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่ประมาณการไดท้ี่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.5845 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้นิ
ทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมาณการค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมดขา้งตน้ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผล  
ประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ  
 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม :  



กองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี ้                                                                               30/06/2021    Page 59 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.6050 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่
ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการ
กองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ดงันี ้ 
 
(1) ค่าจดัท าหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ค่าพิมพห์นงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพท์ี่ใชใ้นการท ารายการของกองทนุ  
 
(2) ค่าใชจ้า่ยในการจดัเตรียมและเก็บรกัษาสถิตแิละขอ้มลู ค่าจดัเตรียมและจดัพิมพห์นงัสือบอกกล่าวข่าวสาร หรอืประกาศตามที่ส  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดรวมทัง้การจดัท ารายงานใดๆ แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุโดยตรง  
 
(3) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกบัโครงการจดัการ เช่น ค่าประกาศในหนงัสือพิมพ ์ค่าไปรษณียากรส าหรบัการส่งเอกสารต่างๆ หรือหนงัสือ
ติดต่อกบัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่หกัเก็บจากบญัชีกองทนุ เช่น ค่าสมดุเช็ค เป็นตน้  
 
15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้ินทัง้หมด 
เวน้แต่คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนยีมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการ
กองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
  
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้นิ
ทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
  
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรกึษาการลงทนุ :  
ไม่มี  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
   
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่มี  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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15.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.7120 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่คา่ธรรมเนียม
การจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วันที่
ค  านวณ  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  

(1) ค่านายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขายเพ่ือประโยชนใ์นการจดัการกองทนุตามที่จ่ายจริง  
 
(2) ค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชี ค่าทีป่รกึษากฎหมาย ค่าใชจ้่าย หรือ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในการจดัการกองทนุ เช่น ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากการ
ติดตามทวงถาม หรือ การด าเนินคดีเพือ่การรบัช าระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตามที่จ่ายจริง  
 
(3) ค่าใชจ้่าย (ถา้มี) ในการด าเนินคดขีองผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏบิตัิตามหนา้ที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจดัการ เพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือไดร้บัค าสั่งจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  
 
(4) ค่าตอบแทนผูช้  าระบญัชี และผูด้แูลผลประโยชน ์ในระหว่างการช าระบญัชีกองทนุ ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  
 
(5) ค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าไปรษณียากร ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึน้หรือเกี่ยวเนื่องกบัการลงทนุหรือมีไวใ้นทรพัยส์ินหรือหลกัทรพัยท์ัง้ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจดัหา ใหไ้ดม้า รบัมอบ ส่งมอบ ดแูล เก็บรกัษา ป้องกนัผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความ
เสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทนุในหลกัทรพัยท์ัง้ในและต่างประเทศ และค่าใชจ้า่ยหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใชจ้่ายและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือใหก้องทนุสามารถลงทนุในหลกัทรพัยต์ามที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการได ้เป็นตน้  
 
(6) ค่าใชจ้่ายในการเก็บรกัษาหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะเรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อ
ปีของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี โดยบรษิัทจดัการจะใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาใหต้ดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายทนัที หรือทยอยตดั
จ่ายภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดคา่ใชจ้่ายนัน้ หรือก าหนดระยะเวลาที่ใชใ้นการตดัจ่ายที่เหมาะสม  
 
(7) ค่าใชจ้่ายในการจดัท าโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้
แรก ตามที่จ่ายจริง ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขายโดยไม่ตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บดงันี ้ 
 
(7.1) ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง ทัง้นี ้ไม่
เกินรอ้ยละ 1.0700 ของจ านวนเงินทนุจดทะเบียน  
 
(7.2) ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขายภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตามจ านวนที่จ่ายจริง 
ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี  
 
ค่าใชจ้่ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขายดงักลา่ว บริษทัจดัการจะใชด้ลุยพินิจในการพิจารณาใหต้ดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายทนัที 
หรือทยอยตดัจ่ายภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดคา่ใชจ้่ายนัน้ หรือก าหนดระยะเวลาที่ใชใ้นการตดัจ่ายที่เหมาะสม  
ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเลิกกองทนุก่อนก าหนดระยะเวลาดงักล่าวและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ นั้น ยงัตดัจ่ายจากกองทนุไม่ครบจ านวน ค่าใชจ้่ายในสว่นที่ยงัตดั
จ่ายไม่หมดดงักล่าว จะถือเป็นค่าใชจ้า่ยด าเนินงานของบริษทัจดัการ  
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(8) ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิตักิารกองทนุ จะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.5350 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มูลค่าหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ  

หมายเหตุ :  
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้  

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ในการเสนอขายครัง้แรก จะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
 
(2) ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก จะเรียกเก็บในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
 
อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทนุใหก้บัผูล้งทนุแตล่ะกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบรายละเอียดล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศ 
ณ ส านกังานของบริษทัจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี) ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะระบขุอ้ความ “บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุกบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ากนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบรายละเอียดล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กว่า 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืน (ถา้มี)” ไวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มูล
ส าคญั เพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว  
 
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) :มี  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ไม่มี  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : มี  

ในอตัรา 10.00 บาท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
นายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผูโ้อนในวนัที่ยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
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15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี  

ฉบบัละ 50.00 บาท 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผูถ้ือหน่วยลงทนุในวนัที่ยื่นค าขอใหอ้อกใบส าคญัหนว่ยลงทนุ  
 
15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
   
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
(ก) ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ การออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีหายและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึ่งพิสจูนไ์ด้
ว่าเป็นความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะคิดค่าธรรมเนียมจากผูถ้ือหน่วยลงทนุตามอตัราที่นายทะเบียน
หน่วยลงทนุก าหนดเป็นการทั่วไปในการใหบ้ริการลกัษณะดงักล่าว  
 
(ข) ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายใดๆ ที่เกิดจากการใชบ้ริการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เช่น การใชบ้ริการบตัร ATM ใหเ้ป็นไปตามอตัราและ
เง่ือนไขที่ทาง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยาก าหนด  
 
(ค) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ตอ้งช าระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เขา้บญัชีเงินฝากของผูถ้ือหน่วยลงทนุตามที่
ธนาคารพาณิชยเ์รียกเก็บจริง  
 
(ง) ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการด าเนินการใดๆ ตามความประสงคเ์ฉพาะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ เช่น การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
ค่าธรรมเนียมจากผูถ้ือหน่วยลงทนุตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด เป็นการทั่วไปในการใหบ้ริการลกัษณะดงักล่าว  
 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแลว้ 
 
15.4. วิธีการค านวณและตดัจา่ยค่าธรรมเนียม :  

ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการ
กองทนุ จะค านวณทกุวนัโดยใชม้ลูคา่ทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่าหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที่ค  านวณ ในการค านวณและจะตดั
จ่ายจากกองทนุเป็นรายเดือนภายในเวลา 7 วนัท าการแรกของเดือนถดัไป  
 
ค่าใชจ้่าย ขอ้ 15.2.6 (1) (4) (5) และ (6) จะตดัจ่ายจากกองทนุตามจ านวนทีจ่่ายจริง โดยในทางบญัชีตดัจ่ายครัง้เดยีวในวนัที่เกิดค่าใชจ้่ายนัน้ๆ  
 
ค่าใชจ้่าย ขอ้ 15.2.6 (2) และ (3) จะตดัจ่ายจากกองทนุตามจ านวนที่จ่ายจรงิ โดยในทางบญัชีจะทยอยตดัจ่ายภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิด
ค่าใชจ้่ายนัน้ หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้การตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี
และผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย  
 
15.5. การเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย :  

15.5.1. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย  
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15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะลดคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงการ และไดด้ าเนินการดงักล่าวแลว้ บริษัท
จดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบอย่างทั่วถึงดว้ยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัทีมี่การลดค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทัง้นี ้การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวิธีการที่เหมาะสมอนัท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพรข่อ้มลู
ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ หรือ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื ้อคืนหน่วยลงทนุ 
(ถา้มี) เป็นตน้  
 
15.5.1.2 การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืว่าส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ข
เพ่ิมเติมโครงการในเรื่องดงักล่าวเม่ือบริษัทจดัการไดด้ าเนินการตามขอ้ 15.5.1.1. ขา้งตน้แลว้  
 
15.5.2. การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ตามที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงการ บริษัทจดัการตอ้งค านึงถึงความ
สมเหตสุมผลกบัสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้อย่างทั่วถึงดว้ย
วิธีการที่เหมาะสม อนัท าใหม้ั่นใจไดว้่าผูล้งทนุไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว โดยอย่างนอ้ยตอ้งจดัใหมี้การเผยแพรข่อ้มูลไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 
และ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดัการ และผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี ้ 
 
15.5.2.1 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิมตามที่ระบไุว้ใน
โครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย
เพ่ิมขึน้  
 
15.5.2.2 ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้เกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิมตามที่ระบไุวอ้ย่างชดัเจน
ในโครงการแลว้ว่าบรษิัทจดัการสามารถกระท าการดงักล่าวได ้ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัทีบ่ริษัทจดัการประสงคจ์ะขึน้
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้ 
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว บรษิัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลู
ดงักล่าวใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เพ่ิมขึน้ดงักล่าว  
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว บริษทัจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ  
 
ทัง้นี ้ในการเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิใหน้ ามาใชก้บักรณีที่บริษัทจดัการไดร้บัมติพิเศษ  
 
อนึ่ง บริษัทจดัการจะแจง้การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามขอ้ 15.5.1.2 หรือขอ้ 15.5.2.2 ขา้งตน้ ใหส้  านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย  
 
15.6. หมายเหต ุ:  

ไม่มี  
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : ต่างประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  
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1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการทีส่มาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด โดยความเห็นชอบ
ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในกรณีที่มีการลงทนุในตา่งประเทศ การค านวณมลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการ
โดยเทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบรษิัทจดัการลงทนุซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การใชแ้ละการตรวจสอบ
ขอ้มลูเกี่ยวกบัราคาและอตัราผลตอบแทนของตราสารดงักล่าว บริษัทจดัการจะใชข้อ้มลูที่เปิดเผยตามช่องทางดงัต่อไปนี ้ 
 
(1.1) บริษัทจดัการจะใชข้อ้มลูดงักล่าว จากระบบ Bloomberg เป็นหลกั  
(1.2) กรณีที่ไม่สามารถใชข้อ้มลูตาม (1.1) ได ้จะใชข้อ้มลูจากระบบ Reuters  
(1.3) กรณีที่ไม่สามารถใชข้อ้มลูทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใชข้อ้มลูจากระบบอ่ืนใดที่มีการเผยแพรข่อ้มลูสูส่าธารณชนและสามารถใชอ้า้งอิงได ้โดย
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
ในการใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงินตราสกลุต่างประเทศ เพื่อค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิเป็นเงินบาท บริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปลี่ยนเงินตราสกลุ
ต่างประเทศโดยใชร้าคาปิด (close) ทีป่ระกาศบนหนา้จอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวนัที่ค  านวณ เป็นเกณฑใ์นการค านวณ  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงการด าเนนิการขา้งตน้ บริษัทจดัการจะตอ้งขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนก์่อนทกุ
ครัง้ 
 
2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี ้ 
 
(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการภายใน 2 วนัท าการถดัไป  
 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายใน 2 วนัท าการถดัไป ทัง้นี ้ในการ
ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็น
เกณฑใ์นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยจะประกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป  
 
(ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยจะประกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่ไม่เปิดใหซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนั
ท าการ จะประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงันีเ้พ่ิมเติมดว้ย  
 
1. วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โดยจะประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีการขอผ่อนผนัและค านวณแบบ 
forward pricing บริษัทจดัการจะใชมู้ลค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการมีอยู่ ณ วนัท า
การก่อนวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุล่าสดุมาประกาศ  
 
2. วนัท าการสดุทา้ยของแต่ละเดือน โดยจะประกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ
แต่ละครัง้ห่างกนัเกินกว่า 1 เดือน  
 
3. วนัที่ปรากฏเหตกุารณท์ี่น่าเช่ือไดว้่าจะมีผลกระทบต่อมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิหรือมลูค่าหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั โดยจะประกาศภายใน 3 วนัท า
การถดัไป  
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(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยจะประกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป  
 
การประกาศมลูค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 16.2 ขอ้ย่อย 3. และตอ้งไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
 
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่าหน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรือ
ช่องทางอ่ืนที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุภายใน 4 วนัท าการถดัไป
ก็ได ้ 
 
ทัง้นี ้กองทนุอาจด าเนินการไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามขอ้ (2.1) - (2.4) ขา้งตน้ได ้ในกรณีที่กรอบระยะเวลาที่ก าหนดตามขอ้ (2.1) – (2.4) 
นัน้ตรงกบัวนัหยดุของกองทนุหลกัหรือประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนหรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตามที่เป็น
เหตใุหก้องทนุไม่ไดร้บัขอ้มลูราคาหรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุหบ้รษิัทจดัการไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยส์นิสทุธิ มลูคา่
หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุได ้อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ภายในวนั
ท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูราคาหรือมลูค่าหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั และประกาศขอ้มลูดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัที่
ค  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิฯ 
 
3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  
 
(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรบัมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้
ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นการค านวณราคารบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะ
ตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามทีค่  านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคา
ขายและราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามที่ค  านวณไดใ้น (3.2)  
 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนยิมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชนน์ัน้รวมเขา้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุเปิด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ 16.2. ขา้งตน้ เม่ือมีเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) เม่ือบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค าสั่งซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว  
 
(2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรากฏเหตดุงักลา่ว 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรอืราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุภายใน 3 วนัท าการ  
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16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

ด าเนินการดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มลูดงักลา่วในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต ์หรือการประกาศทาง
หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ และภายในเวลาที่ผูล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทนุได ้ซึ่งบริษัทจดัการจะระบชุ่องทางที่แน่นอนไว้
ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ก่อนวนัที่เริ่มเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงช่องทางในภายหลงัก็ได้
ตามที่บริษัทจดัการเห็นสมควร ซึ่งจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั โดยติดประกาศไวท้ี่ส  านกังานของบรษิัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง และ จดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ที่ท  าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่ทกุแห่งที่ผูส้นับสนนุการขายหรือรบั
ซือ้คืนหน่วยลงทนุใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แต่ในกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถาบนั บรษิัทจดัการจะจดัใหมี้ข้อมลูดงักล่าวดว้ย
หรือไม่ก็ได ้ 
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูค่าหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง :  

16.4.1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูตอ้ง หากการไม่ถกูตอ้งดงักล่าวมีมลูค่านอ้ยกว่า 1 สตางค ์หรือคิดเป็นอตัราไม่ถึงรอ้ยละ 
0.50 ของมลูค่าหรือราคาที่ถกูตอ้ง บรษิัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) จดัท าและส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบถึงความไม่ถกูตอ้งภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่พบวา่มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง 
โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) มลูค่าหรือราคาหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้ง  
(ข) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
(ค) สาเหตทุี่ท  าใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
(ง) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิใหม้ลูค่าหรอืราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง ในกรณีทีค่วามไม่ถกูตอ้งมิไดมี้สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้ 
 
(2) ในกรณีที่สาเหตทุี่ท  าใหม้ลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีผลต่อเนื่องถึงการค านวณมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป บริษัทจดัการจะ
แกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งตัง้แต่วนัที่พบวา่มลูค่าหรือราคาไม่ถกูตอ้ง  
 
16.4.2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถูกตอ้ง หากการไม่ถกูตอ้งดงักล่าวมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ย
ละ 0.50 ของมลูค่าหรือราคาที่ถกูตอ้ง บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) ค านวณมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีบ่ริษัทจดัการพบว่ามลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งจนถึงวนัที่มลูค่าหรือราคา
หน่วยลงทนุถกูตอ้ง  
 
(2) ด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัที่มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้มีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว  
 
(ก) จดัท ารายงานการแกไ้ขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงัใหเ้สรจ็สิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการพบว่ามลูคา่หรือราคาหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้ง และส่งรายงานดงักลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค  านวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงัเสรจ็สิน้ 
เพ่ือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บรษิัทจดัการส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ 
 
รายงานตามวรรคหนึ่งใหมี้สาระส าคญัตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 16.4.1.(1) โดยอนโุลม เวน้แต่ในกรณีของรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลงั
ของกองทนุรวม จะระบกุารด าเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตามขอ้ 16.4.1. (1) (ง)  
 
(ข) แกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งภายในวนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานตาม (ก)  
 
(ค) ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทนุสามารถรบัทราบชื่อกองทนุรวมที่มีการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุ และวนั เดือน ปีที่มีการแกไ้ข
มลูค่าหรือราคาหนว่ยลงทนุ ภายใน 3 ท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานตาม (ก)  
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16.4.3. นอกจากการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16.4.2. แลว้ ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูตอ้ง หากการไม่ถกูตอ้งดงักล่าวมี
มลูค่าตัง้แต่ 1 สตางคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่รอ้ยละ 0.50 ของมลูค่าหรือราคาที่ถกูตอ้ง บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัที่
มลูค่าหรือราคาหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้มีมลูค่าและคดิเป็นอตัราดงักล่าว  
 
(1) จดัท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหนว่ยลงทนุตามขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ดว้ย โดยใหอ้ยู่ในส่วนของการ
ด าเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
 
(2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นขอ้ 16.4.4. ใหแ้ลว้เสรจ็ และด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ายคืนหนว่ย
ลงทนุในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตามขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท า
การนบัแตว่นัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานการแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
(3) จดัท ามาตรการป้องกนัเพ่ือมิใหร้าคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทัง้ส าเนารายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลัง
ตามขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงาน
ดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมิไดมี้สาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้บริษัทจดัการจะส่งส าเนาเอกสารที่
ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุไดม้าพรอ้มส าเนารายงานดงักล่าวแทน  
 
16.4.4. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 16.4.3.(2) บริษัทจดัการจะปฏิบตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต ่ากว่าราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูตอ้ง บริษทัจดัการจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูคา่เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
หากปรากฏวา่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงิน
ของบริษัทจดัการเอง เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็น
จ านวนเท่ากบัส่วนตา่งของราคาที่ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุรวม เวน้แต่การที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเท่ากบั
ส่วนตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งสงูกว่าราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง บริษทัจดัการจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัส่วนตา่งของราคา
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ือ้
หน่วยลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของ
ราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหนว่ยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่าจ านวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บริษัทจดัการจะ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเอง
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เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาทีข่าดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทนุรวม เวน้แต่การที่ราคาหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสาเหตมุา
จากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง 
และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ามีสาเหตดุงักล่าว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบาท บริษัทจดัการอาจ
น าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ แต่ถา้บคุคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ บรษิัท
จดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา  
 
การจ่ายเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคืนหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัท
จดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุรวมก็ได ้ 
 
16.4.5. บริษัทจดัการจะจดัใหมี้ส าเนารายงานตามขอ้ 16.4.1. (1) และขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว ้ณ ที่ท  าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้
ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 
 
16.4.6. บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากมลูคา่หน่วยลงทนุหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งจากกองทนุรวม เวน้แต่ในกรณีที่ความ
ไม่ถกูตอ้งดงักล่าวมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคมุได ้ 
 
17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจดัการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั  
 
17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 
17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
 
ไม่มี 
 
17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ชื่อ :  
 
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

 
17.5. ที่ปรกึษา :  
 
17.5.1. ช่ือที่ปรกึษาการลงทนุ :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ช่ือที่ปรกึษากองทนุ :  
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17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ชื่อ : นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ ์ 

ชื่อ : นาง วิไลรตัน ์โรจนน์ครินทร ์ 

ชื่อ : นางสาว สภุาภรณ ์มั่งจิตร  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

17.7. การแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่ 30  เดือน มิถนุายน  
 
18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่ 30 มิถนุายน 2555  
 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ไม่มี  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  
 
19.1 การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการโดยใชว้ิธีการขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติเสียงขา้งมาก หรือมติพิเศษมีจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่
เกินรอ้ยละ 80 บริษัทจดัการจะส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผูด้แูลผลประโยชน ์เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองผล
การนบัมตินัน้  
 
19.2 การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการ บริษัทจดัการตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมาก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัมติพิเศษ  
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมที่ท  าใหผ้ลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั  
(2) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน  
(3) การควบรวมกองทนุรวมระหว่างกองทนุรวมที่มีนโยบายการลงทนุ ความเสี่ยงและระดบัความเสี่ยงของการลงทนุ (risk spectrum) แตกต่างกนั  
(4) การรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน  
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิมตามที่ระบไุวล้่าสดุในโครงการ  
 
19.3 บริษัทจดัการอาจแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมได ้โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ หรอืขอ้ก าหนดอ่ืนในท านองเดียวกนั 
โดยกระท าไดเ้ฉพาะในกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) การแกไ้ขเพ่ิมเติมซึ่งมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้  
(2) การแกไ้ขเพ่ิมเติมที่ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่
ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  
(3) การแกไ้ขเพ่ิมเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบคุคลใหถ้กูตอ้ง  
(4) การแกไ้ขเพ่ิมเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นยัส าคญั หรือเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง  
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19.4 การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการอาจขอใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมติผูถ้ือ
หน่วยลงทนุก็ได ้ทัง้นี ้ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษัทจดัการปฏิบตัิเพื่อประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการก่อนให้ความ
เห็นชอบก็ได ้ 
(1) การเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการขายและการรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทนุที่ไม่ท าใหส้ิทธิที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีอยู่เดิมดอ้ยลง  
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัยส์ินที่กองทนุรวมลงทนุหรืออตัราส่วนการลงทนุที่สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุ  
(4) การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ หรือราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณี ซึ่งไดร้บั
การผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร  
(5) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินใหแ้ก่กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และกองทนุส ารองเลีย้งชีพดงักล่าวจะน า
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ไดร้บัไปลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่เป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ย
หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส าหรบัการจดัตัง้และจดัการของกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่เป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
(6) กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) (4) และ (5)  
ทัง้นี ้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการตามขา้งตน้ ตอ้งไม่มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ท าใหผ้ลตอบแทน และความเสี่ยงของ
กองทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั หรือเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง  
 
19.5 ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักลา่ว  
 
19.6 การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการหรือวิธีการจดัการซึ่งกระท าตามมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือภายใตก้รอบการพิจารณาของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการดงักล่าวใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถ้ือหน่วย
ลงทนุทกุราย และเผยแพรใ่นลกัษณะที่ผูล้งทนุทั่วไปสามารถเขา้ตรวจดไูด ้ภายใน 15 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่มีผลบงัคบัใช ้หรือวนัที่มีมติใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงการ แลว้แต่กรณี  
 
19.7 บริษัทจดัการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
19.8 ในการขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุครัง้ใด ไม่ว่าจะโดยการจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุหรือโดยการส่งหนงัสือขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุ หากผูถ้ือ
หน่วยลงทนุเห็นวา่มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุในครัง้นัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือบริษัทจดัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามมาตรา 129/2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข หรือวิธีการที่ก าหนดตามมาตรา 129/3 ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกว่า 5 คน และมีหนว่ยลงทนุนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ จะรอ้งขอใหศ้าลสั่งเพิกถอนมติของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุครัง้นัน้ก็ได ้แตต่อ้งรอ้งขอต่อศาลภายใน 45 วนันบัแตว่นัที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีมติใหแ้กไ้ข  
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 
และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ :  

20.1. การรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจากการที่กองทนุใชบ้ริการบคุคลอ่ืน (soft commission)  
 
บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชนต์อบแทนในรูปทรพัยส์ินที่มีมลูค่าเพ่ือกองทุนจากบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้ริการอนัเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบคุคล
ดงักล่าวในการจดัการกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หนงัสือเวียน หรือหนงัสือซกัซอ้มความเขา้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนาคต ที่เกี่ยวกบัเร่ือง การกระท าที่
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นการจดัการกองทนุและหลกัเกณฑใ์นการป้องกนั ดงัต่อไปนี ้ 
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(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและตอ้งเกี่ยวกบับทบาทโดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมาย
ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ  
 
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใชบ้ริการของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพ่ือใหก้องทุนไดร้บัประโยชนจ์ากบคุคล
ดงักล่าว (churning)  
 
ในการจดัสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทนุ บริษัทจะกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อาจมีไวไ้ด้
ของกองทนุนัน้ดว้ย  
 
ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดัการมีการรบัผลประโยชนต์อบแทนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัการรบัผลประโยชนด์งักล่าวไวใ้นรายงาน
รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนดว้ย  
 
20.2. การกูย้ืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  
 
บริษัทจดัการอาจกูย้ืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพ่ือบริหารสภาพคล่องของกองทนุเป็นการชั่วคราวได ้โดย ณ สิน้วนัใด 
อตัราส่วนการกูย้ืมและการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน เม่ือรวมกันแลว้ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม เวน้
แต่การเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิไดเ้กิดจากการกูย้ืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพ่ิมเติม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
 
20.3. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผล
บงัคบัใชว้นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงินที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign 
Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลูเกี่ยวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคล
ธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นัน้ 
นอกจากนีย้งัปรากฎดว้ยว่าในปัจจบุนัมีรฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที่คลา้ยคลงึ
กบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่วว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง”)  
 
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรฐัอเมริกาโดยมีหนา้ที่ตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑท์ี่ FATCA 
ก าหนด หนา้ที่ในการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์องลกูคา้กบัประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ที่ในการก าหนดใหล้กูคา้บาง
ประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
 
ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัติามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่  าคญัในสองกรณี คอื  
(1) ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชนห์รือเงินจากการขายทรพัยส์ินทางการเงินในประเทศ
สหรฐัอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุทางออ้มในทรพัยส์ินทางการเงินของ
ประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ที่เขา้รว่มผกูพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหนา้ที่ด  าเนินการหกัเงิน ณ ที่
จ่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุการขายและรบัซื ้อ
คืนหน่วยลงทนุ ที่เขา้รว่มผกูพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธท์างธุรกิจกบั
กองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจท าใหก้องทนุรวมไม่สามารถด าเนินการลงทนุต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทนุไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงอาจท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอี้กต่อไป  
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เพ่ือมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัท
จดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเขา้ผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง และ
เพ่ือใหบ้ริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศที่เกี่ยวขอ้งได ้บริษัท
จดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝากทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุการขายและ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้ 
(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) ใหค้  า
ยินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมลูค่าหนว่ย
ลงทนุคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุนัน้กบับรษิัทจดัการ ใหก้บั
หน่วยงานของรฐัทัง้ในและตา่งประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูนท์ราบความเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมริกา 
เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที่ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเม่ือขอ้มลูที่เคยใหไ้วมี้การเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเขา้รว่มใน FATCA 
หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลกูคา้สถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว  
(3) ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
 
เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บั
ประโยชนเ์พ่ิมขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการ
หรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาทีบ่ริษัทจดัการก าหนด บรษิัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าวรบัทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือ
ไดด้  าเนินการตามขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชี  
(1) ไม่รบัค าสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าว  
(2) ระงบัหรือหยดุใหบ้ริการ และด าเนนิการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว  
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายจากรายไดเ้งินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช  าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุรายนัน้ได ้เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย  
(4) ด าเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้ หากมีการ
ด าเนินการที่สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งขา้งตน้  
 
การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบ้ริษัทจดัการ
และกองทนุมีการด าเนินการที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทนุอาจตอ้งถกูหกั ณ ที่จ่าย 
หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแลว้ขา้งตน้ ซึ่งในทางปฏิบตับิริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวขอ้งก าหนด) เท่านัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก าหนดเพ่ือรองรบัการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งตน้ บรษิัทจัดการ (รวมถึง
ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มลูของผูถ้ือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอ่ืน
ใดที่ราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ระกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทนุไดต้ามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนใหบ้ริษัทจดัการรายอ่ืนเขา้จดัการ
กองทนุรวมแทนดว้ยวิธีการขอรบัความเห็นชอบจากส านกังานหรือ ขอมติโดยเสียงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุ
รวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่รูห้รือควรรูว้่าไม่สามารถด ารง
เงินกองทนุได ้ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บรษิัทจดัการอาจขอใหส้  านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบรษิัทจดัการ
กองทนุรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบรษิัทจดัการ บรษิัทจดัการ
รายเดิมจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบรษิัทจดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิก
กองทนุรวมต่อไป  
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22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหนา้ที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดัการกองทนุรวม และ
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่
ขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสั่งดงักล่าว หากบริษทัจดัการกองทนุรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนัน้ ใหถ้ือว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตามที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผูด้แูลผลประโยชนมี์อ านาจลง
นามในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บัการแต่งตัง้โดย
ชอบ ใหถ้ือว่าผกูพนัผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
การที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ 
ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรบัที่จะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุและบริษัท
จดัการกองทนุรวม 
 
โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดัการกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
  



กองทนุเปิดกรุงศรียเูอสอิควิตี ้                                                                               30/06/2021    Page 74 

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั  
ที่อยู่ (ภาษาไทย) :  

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ์ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com 

ที่อยู่ (ภาษาองักฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
 
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

บริษัทจดัการมีหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตามและไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 
  
1. การจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และการเลิกกองทนุ 
  
1.1 ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรพัยส์ินซึ่งเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
 
1.2 ด าเนินการขอเพ่ิมจ านวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงการของกองทนุรวมต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  
1.3 แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียน/การเพ่ิมเงินทนุโครงการและการแกไ้ขเพ่ิมเติมจ านวนและ
มลูค่าหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม
นัน้ 
  
1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามหวัขอ้ "วิธีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีจดัการ" 
  
1.5 ด าเนินการเลิกกองทนุตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม" 
  
1.6 จดัใหมี้การช าระบญัชีตามหวัขอ้ "การช าระบญัชีกองทนุรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงการ" 
  
2. การบริหารกองทนุ 
                 
2.1 จดัการลงทนุโดยใชค้วามสามารถเพ่ือพิทกัษ์ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างเต็มที่ โดยค านึงและรกัษาผลประโยชนส์งูสดุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วย
ลงทนุ และตัง้อยู่บนหลกัแห่งความซื่อสตัยส์จุริตและความรอบคอบระมดัระวงั  
  
2.2 จดัการกองทนุใหเ้ป็นไปตามโครงการที่ไดร้บัอนมุตัิ ตลอดจนขอ้ผกูพนัทีท่  าไวก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
  
2.3 แยกทรพัยส์ินของกองทนุไวต้่างหากจากทรพัยส์ินของบริษัทจดัการ และน าทรพัยส์ินของกองทนุไปฝากไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์ 
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2.4 จดัใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการน าทรพัยส์ินของกองทนุไปลงทนุ 
  
2.5 สั่งผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้่งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนช าระและรบัช าระราคาค่าหลกัทรพัย์ 
  
2.6 จดัใหมี้การรบัและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการจดัการของกองทนุตามที่ก าหนดไว้ใน
หวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที่เรยีกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม" 
  
2.7 เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบริษัทที่กองทนุถือหลกัทรพัยอ์ยู่ในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อ
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม เพื่อรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
  
2.8 ดแูล ติดตาม รกัษาสทิธิของกองทนุ ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีหรือกระท าการอื่นใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมายเพ่ือประโยชนข์องกองทนุรวม 
  
2.9 พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "นโยบายการจ่ายเงินปันผล" และ "ก าหนดเวลาและ
วิธีการจ่ายเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ" (ถา้มี) 
  
2.10 ขอมติพิเศษจากผูถ้ือหน่วยลงทนุในการด าเนินการเกี่ยวกบัการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 
  
2.11 จดัใหมี้การวดัผลการด าเนินงานของกองทนุอย่างสม ่าเสมอและเปิดเผยผลการด าเนินงานตลอดจนขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวกบัความเป็นไปของกองทนุ
นัน้ในแตล่ะช่วงเวลา 
  
3. การจดัท าบญัชี การรายงาน และการเปิดเผยขอ้มลู 
  
3.1 จดัท างบการเงินของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบิตัิทางการบญัชีวา่ดว้ยการบญัชีส าหรบักิจการที่ด  าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทนุตามที่
สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  
3.2 จดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินเพ่ือแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบักองทนุของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน และส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ย
ลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชี หรือในกรณีของ
กองทนุรวมเปิด หากเลือกจดัท าและสง่รายงานตามปีปฏิทินใหส้่งรายงานภายใน 4 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีปฏิทิน รวมทัง้จดัท ารายงานทกุ
รอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพ่ือแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบักองทุนของรอบระยะเวลา 6 เดือนนัน้ และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน นบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว 
หรือเม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุรอ้งขอ ในกรณีเลือกจดัท าและส่งรายงานตามรอบปีบญัชี ใหบ้รษิัทไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าและส่งรายงานดงักล่าวในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรบัปีบญัชนีัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าส่งรายงานดงักล่าวผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกสซ์ึ่งไดแ้ก่ อีเมลเ์พ่ือ
ติดต่อ (email address) ตามที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้
  
บริษัทจดัการจะจดัใหมี้รายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว ้ณ ที่ท  าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานทีต่ิดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุการขาย
หรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูดแ้ละจดัส าเนาใหเ้ม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุรอ้งขอ  
  
3.3 จดัท ารายงานฐานะการลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรายวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท าการนัน้ 
  
3.4 จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรายวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท าการนัน้ 
  
3.5 ค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
  
3.6 จดัท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนที่มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุทีส่  านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึ่งมิไดเ้กิดจากการลงทนุหรือไดห้ลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมาเพิ่มเติม พรอ้มทัง้วนัที่หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมี
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มลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุที่ก าหนดพรอ้มสาเหต ุและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่หลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอ่ืนนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุที่ก าหนด พรอ้มทัง้จดัท าส าเนาไวท้ี่บริษทัจดัการเพื่อใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได ้
  
3.7 ส าหรบักองทนุเปิดจดัท าหนงัสือชีช้วนใหม่ ใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชแีละจดัส่งใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัช ี
  
3.8 ประกาศขอ้มลู รายงาน รายละเอียด การด าเนินการตา่งๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุ 

4. การขายและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุและงานทะเบียนหนว่ยลงทนุ 

4.1 จดัใหมี้เอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด รวมทัง้จดัใหมี้การแจกจ่ายขอ้มูลที่เป็น
สาระส าคญัเกี่ยวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมใหแ้ก่ผูล้งทนุอย่างเพียงพอ และจดัเตรียมขอ้มลูที่เป็นรายละเอียดของโครงการไวเ้พ่ือใหผู้้ลงทนุ
ตรวจดหูรือรอ้งขอได ้

4.2 ด าเนินการในการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

4.3 ขาย รบัซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ระบใุนโครงการ 

4.4 จดัใหมี้และเก็บรกัษาไวซ้ึ่งทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการมอบหมายใหผู้อ่ื้นเป็นนายทะเบียน จะเก็บรกัษาทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท  าการของนายทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทนุ 

4.5 เปิดบญัชีกองทนุและจดัใหมี้เอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ                            

4.6 ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีที่จะด าเนินการตามขอ้ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ" หรือขอมติพิเศษจากผูถ้ือหน่วยลงทนุในกรณีที่จะด าเนินการเกี่ยวกบัการช าระค่ารบัซือ้คืนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน 

4.7 ด าเนินการเพิ่มหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุจากการขาย สบัเปลี่ยนเขา้กองทนุ รบัซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุ ภายในวนัท าการถดั
จากวนัที่ค  านวณมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ แลว้แต่
กรณี  
 
5. การแต่งตัง้บคุคลอ่ืน 
  
5.1 จดัใหมี้ผูด้แูลผลประโยชน ์นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ผูส้อบบญัชี ผูช้  าระบญัชีของกองทนุ ซึ่งมีคณุสมบตัิตามทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

5.2 แจง้ใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุทราบถึงขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงการและขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการ 
(ถา้มี) ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงการและขอ้ผกูพัน
ระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุนัน้โดย
ไม่ชกัชา้ 

5.3 แจง้หรือขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัการแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกับการ
จดัการกองทนุรวม 
  
6. การด าเนินการอ่ืนๆ 

ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตามโครงการและขอ้ก าหนดของกฎหมาย ก.ล.ต. 
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บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหนา้ที่ปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทนุรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจน
ประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรือ
แยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทนุไดด้  าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
ค าสั่งนัน้ ใหถ้ือว่าบริษัทจดัการกองทนุไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแลว้  
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบรษิัทจดัการกองทนุรวม ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านกังาน หรือโดยเหตอ่ืุนใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมตอ้งด าเนินการตามที่จ  าเป็นเพ่ือใหบ้ริษทัจดัการกองทนุรวมรายใหม่เขา้ท าหนา้ที่ต่อไปได ้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบ
เอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ใหแ้ก่บรษิัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์:  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5265 

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมตามอตัราที่ก าหนดไวใ้นส่วนขอ้มลูโครงการ หวัขอ้ 15.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนข์องโครงการจดัการ และในสญัญา
แต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์
  
(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญา ทัง้นีโ้ดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  
(3) แต่งตัง้ผูท้  าหนา้ที่เก็บรกัษาหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศที่กองทนุไดไ้ปลงทนุไว ้ 
 
2. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ดแูลใหบ้ริษัทจดัการปฏิบตัหินา้ที่ตลอดจนภาระผกูพนัตามที่ก าหนดไวใ้นเอกสารดงัต่อไปนีอ้ย่างเครง่ครดั  
 
(ก) โครงการจดัการกองทนุรวม  
(ข) ขอ้ก าหนดทีท่  าไวร้ะหว่างบริษัทจดัการและผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
(ค) มาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 129 และมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย”์) และ  
(ง) ประกาศที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และส านกังานคณะกรรมการ กลต. ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแกไ้ข
เพ่ิมขึน้ในอนาคต  
 
(2) รบัรองความถกูตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยส์ิน มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่าหนว่ยลงทนุทีบ่ริษัทจดัการไดค้ านวณไวแ้ลว้เม่ือเห็นว่าการ
ค านวณถกูตอ้งตามโครงการจดัการกองทนุรวมและกฎหมาย  
 
(3) จดัท ารายงานโดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทนุหรือในกรณีที่บริษัท
จดัการไม่ปฏิบตัิตามหนา้ที่หรือภาระผกูพนัตามที่ระบไุวใ้นขอ้ (1) ขา้งตน้ และจดัส่งรายงานดงักลา่วใหแ้ก่ส  านกังาน กลต. ภายใน 5 วนันบัจาก
วนัที่ผูด้แูลผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุารณด์งักล่าว  
 
(4) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบถึงกรณีทีบ่ริษัทจดัการไม่ปฏบิตัิตามหนา้ที่หรือภาระผูกพนัตามที่ระบไุวใ้นขอ้ (1) ขา้งตน้  
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(5) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้รษิัทจดัการปฏบิตัิตามหนา้ที่ของตน หรอืฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบรษิัทจดัการ ทั้งนี ้
เพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือเม่ือไดร้บัค าสั่งจากส านกังานคณะกรรมการ กลต. ค่าใชจ้่ายในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือ
หน่วยลงทนุใหเ้ป็นค่าใชจ้่ายที่เรียกช าระจากทรพัยส์ินของกองทนุได ้ 
 
(6) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้  าระบญัชปีฏิบตัิตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หากผูช้  าระ
บญัชีไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายงานใหส้  านกังานคณะกรรมการ กลต. ทราบ และดแูลใหส้ินทรพัยข์องกองทนุอยู่ในความดแูล
ของตนจนกว่ากระบวนการช าระบญัชจีะแลว้เสรจ็  
 
(7) แสดงความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์เกี่ยวกบัการจดัการและการด าเนินงานของกองทนุในระหว่างปีที่ผ่านมาตามกฎหมาย โดยแสดงไวใ้น
รายงานประจ าปีและรายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีของกองทนุ  
 
(8) จดัท าบญัชีของกองทนุและดแูลรกัษาสินทรพัยข์องกองทนุ  
 
(9) จดัท าบญัชีและเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ที่จ  าเป็นเพ่ือแสดงรายการธุรกรรมทัง้หมดที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าขึน้ในการปฏิบตัิตามหนา้ทีแ่ละ
ภาระผกูพนัของตนตามสญัญานี ้รวมทัง้จดัท าบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและโครงการจดัการกองทนุรวมก าหนด  
 
(10) จดัท าและเก็บรกัษาบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของกองทนุเพ่ือใหบ้ริษัทจดัการสามารถเผยแพรร่ายงานประจ าปี และรายงานทกุรอบ
ระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชขีองกองทนุตามที่กฎหมายก าหนด  
 
(11) เก็บรกัษา จดัท า และจดัส่งใบรบัรอง เช็ค รายงานการเงิน ค าบอกกล่าวและเอกสารอื่น ๆ ที่บรษิัทจดัการหรือกองทนุตอ้งจดัท าหรือจดัส่งใหแ้ก่
ผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือตามค าสั่งของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
(12) กระท าการอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิตามหนา้ที่ขา้งตน้  
 
(13) ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืน ๆ ตามที่ตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรกบับริษัทจดัการโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้หากผูด้แูล
ผลประโยชนต์อ้งปฏิบตัิหนา้ที่นอกเหนอืจากที่ก าหนดตามสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์สิทธิไดร้บัค่าตอบแทนเพ่ิมเติม
ตามแต่จะตกลงรว่มกนักบับริษัทจดัการ  
 
(14) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศไวโ้ดยเครง่ครดั  
 
ผูด้แูลผลประโยชนมี์อ านาจหนา้ที่และความรบัผดิชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมและตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนา้ที่ดแูลรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
ผูด้แูลผลประโยชนร์ายเดิมมีหนา้ที่ด  าเนินการตามที่จ  าเป็นเพ่ือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่สามารถปฏิบตัิหนา้ทีต่่อไปได ้ซึ่งการด าเนินการ
ดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนงัสือเพื่อรบัรองความถกูตอ้งและครบถว้นของสิ่งที่ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ายใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
 
ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ ในการดแูลรกัษาประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุอาจใชส้ิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี
กบัผูด้แูลผลประโยชนเ์พ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ว่าการกระท านัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นการเรียกคา่ตอบแทนในการท าหนา้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์หรือเป็นการด าเนินการใน
ลกัษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดท้ราบขอ้มลูดงักลา่วมิไดแ้สดง
การคดัคา้น 
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ในกรณีที่การด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ด าเนินการขอมติ ใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์อ านาจ
ด าเนินการตามที่จ  าเป็นเพ่ือขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้ 
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บริษัทจดัการจะเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ภายใตเ้ง่ือนไขสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกระท าไดต้่อเม่ือ
ไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เม่ือบริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกล่าวใหอี้กฝ่าย
หนึ่งทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั  
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้อนัเป็นสาระส าคญัของสญัญานี ้
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสญัญาได ้โดยบอกกล่าวลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  
 
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจดัการหรือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายอ่ืนใดและบริษัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนท์ัง้สองฝ่ายไม่
สามารถตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญาใหส้อดคลอ้งกบัประกาศค าสั่งระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่าว ทัง้นี ้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วมี
ผลเป็นการเพ่ิมภาระหนา้ที่แก่ผูด้แูลผลประโยชนแ์ละผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะ รบัหนา้ที่ดงักล่าว ผูด้แูลผลประโยชนมี์สิทธิบอกเลิกสญัญา
แต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขา้งมากซึ่งคิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่ขายไดแ้ลว้ทั้งหมด
ของกองทนุ เรียกรอ้งใหมี้การเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ าขอ้มลูต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการกองทนุหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใชใ้นทางที่ก่อหรือ
อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทนุ หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน ์ทัง้นีก้ารบอกเลิกสญัญาจะตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่า 15 วนั  
 
(6) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนข์าดคณุสมบตัิขอ้หนึ่งขอ้ใดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิผูด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวม” บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่บรษิทัจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏ
จากการตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดท้ าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนดแลว้ให้
บริษัทจดัการแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนันบัตัง้แตว่นัที่ไดแ้กไ้ขเสรจ็สิน้หากผูด้แูลผลประโยชนมิ์ได้
แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาก าหนด บรษิัทจดัการจะด าเนินการขออนญุาตเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วนันบัแต่วนัครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข เม่ือไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์น
แทนผูด้แูลผลประโยชนเ์ดิมโดยพลนั  
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็น
กรณีที่มีนยัส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 
สถานที่เก็บรกัษาทรพัยส์ินกองทนุรวม :  

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5265  
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และ/หรือ บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่ส  านกังานคณะกรรมการ กลต.อนญุาต และ/หรือ ศนูยร์บั
ฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศอ่ืน เช่น Euroclear เป็นตน้ และ/หรือ ผูร้บัฝากหลกัทรพัยต์่างประเทศอ่ืน รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งที่บริษัทจดัการ 
และ/หรือผูด้แูลผลประโยชนแ์ต่งตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรกัษาทรพัยส์ินในต่างประเทศ  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ ์ 
ที่อยู่ : บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท ์0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553  
 
ชื่อ : นาง วิไลรตัน ์โรจนน์ครินทร ์ 
ที่อยู่ : บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท ์0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553  
 
ชื่อ : นางสาว สภุาภรณ ์มั่งจิตร  
ที่อยู่ : บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท ์0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553  
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  
 
ชื่อ : บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั  
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร ์ชัน้ 12 แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท ์0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  
 
ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายชื่อของผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เป็นปัจจบุนัไดใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม 
(ค าถามและค าตอบเกี่ยวกบักองทนุรวม) 
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
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1. สิทธิของผูส้นบัสนนุ  
 
(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมการขาย (ถา้มี) ตามอตัราที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการ  
 
(2) บอกเลิกการเป็นผูส้นบัสนนุตามขอ้ก าหนด และเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูส้นบัสนนุ  
 
(1) จดัส่งหนงัสือชีช้วนของกองทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุและค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจน
เอกสารต่างๆ ในการส่งเสริมการขาย  
 
(2) รบัค าสั่งซือ้ ค าสั่งขายคืนหรือค าสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรบัช าระค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุและช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการ  
 
(3) ส่งมอบบตัรกองทนุและรหสัประจ าตวั (ถา้มี) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ยื่นค าขอใชบ้ริการกองทนุกบับรษิัทจดัการ  
 
(4) คืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงการจดัการ  
 
(5) ยืนยนัการซือ้ ขายคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(6) ท าการอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัหนา้ทีด่งักล่าวขา้งตน้  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
 
9. ทีป่รึกษา :  
 
9.1. ที่ปรกึษาการลงทนุ :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
 
สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

หมายเหต ุ(ที่ปรกึษาการลงทนุ) :  
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9.2.ที่ปรกึษากองทนุ :  

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

หมายเหต ุ(ที่ปรกึษากองทนุ) :  
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  

ที่อยู่ : 

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  

หมายเหต ุ(ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ) :  
 
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ :  
 
13. สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นโครงการจดัการที่ไดร้บัอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล :  

ไม่มี  
 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดอ้ย่างเสรี อย่างไรก็ตาม ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลอเมริกนั (US Person) และ/
หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่าย
ใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้
 
(1) การโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดา มารดา บตุร และคูส่มรสของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
(2) การโอนหน่วยลงทนุตามค าสั่งศาล หรือ โดยผลของกฎหมาย  
(3) การโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจดัการเห็นสมควรและอนมุตัิใหโ้อนได ้ 
 
วิธีการโอนหน่วยลงทนุ  
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(1) ผูโ้อนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  านกังานนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส านกังานผูส้นบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว ้ในกรณี
ที่ผูร้บัโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ ผูร้บัโอนจะตอ้งด าเนินการตามขัน้ตอน ในหวัขอ้ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” ก่อนแลว้ผู้
โอนจึงท าการโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้ 
 
(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นส่วนขอ้มลูโครงการ หวัขอ้ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ”  
 
(3) หลงัจากที่ไดร้บัค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผูโ้อนแลว้ นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ากบั
ภาษีพรอ้มส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 
(4) ในกรณีที่ผูโ้อนมีใบส าคญัหน่วยลงทนุและตอ้งการโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งน าส่งใบส าคญัหนว่ยลงทนุคืนใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือ
ท าการโอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บส าคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หากผูร้บัโอนตอ้งการไดใ้บส าคญัหน่วยลงทนุจะตอ้งยื่นเรื่องการขอใหอ้อก
ใบส าคญัหน่วยลงทนุตามที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ"  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะด าเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุ ภายใน 7 วนัท า
การ นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค าขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
 
ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไดต้่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุด าเนินการโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้  

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดัการจะ
ไม่รบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา  
 
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหบ้ริษัทจดัการท าการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการจดัการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการได ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกระท า
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “การขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ”  
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็น
เจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในสว่นที่เกินดงักลา่ว  
 
13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคนืเม่ือบริษัทจดัการเลิกโครงการ โดยบริษัทจดัการจะจดัใหมี้การช าระบญัชี ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที่ระบุ
ไวใ้นหวัขอ้ “การช าระบญัชีกองทนุ และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงการ”  
 
13.7. สิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ :  

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหมี้การเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์เม่ือผู้
ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขา้งมากซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้สิน้ของโครงการ
จดัการและ เม่ือไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้  
 
(2) การจดัการกองทนุอยู่ภายใตก้ารดแูลของผูด้แูลผลประโยชน ์ซึ่งเป็นสถาบนัการเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงและความรูค้วามสามารถ อนัจะเป็นการ
ควบคมุใหบ้ริษัทจดัการปฏิบตัติามรายละเอียดโครงการจดัการที่ไดร้บัอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือ
หน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการอย่างเครง่ครดั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่จ าเป็นตอ้งติดตามดว้ยตนเองตลอดเวลา  
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(3) การรว่มลงทนุในกองทนุนี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงมอบใหบ้ริษัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชนเ์ป็นตวัแทนของตนในการจดัการ และดแูล
ทรพัยส์ินทัง้ปวงของกองทนุดงันัน้ จึงไม่จ าเป็นตอ้งมีการประชมุผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือการใดๆ เวน้แต่บรษิัทจดัการผูด้แูลผลประโยชน ์หรือตามมติ
เสียงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงการ
จดัการ  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีความรบัผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ครบ 
 
การที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุ
ดงักล่าวยอมรบัที่จะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทนุรวมจ่ายผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกว่าสว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือการคืนเงินทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

- ระบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ :  

14.2.1. โครงการจดัการจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบรษิัทจดัการจะด าเนินการใหน้ายทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชี
กองทนุในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึ่งในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนั
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่านัน้เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะ
ถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐานะผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ  
 
14.2.2. การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(1) หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรายที่ประสงคจ์ะรบัเป็นหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ
จะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีการจองซือ้ ซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ เพื่อเป็นการยืนยนัจ านวนหน่วยลงทนุ และ/
หรือ จ านวนเงินที่ไดร้บัใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นการจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ
จะด าเนินการส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทางไปรษณียภ์ายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และกรณีการซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายหลงัการปิดการเสนอขายครัง้แรกบริษัทจดัการโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุจะด าเนินการส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัที่จดัสรรหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัท
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จดัการ หรือ อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email address) ตามที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน าส่งภายใน 2 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจาก
วนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดยถือว่าหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุที่ไดร้บัทางสื่ออิเล็กโทรนิกสด์งักล่าว สามารถใชแ้ทนหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุตามปกติได ้ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนญุาตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงการรบัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น 
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ในภายหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรายที่ประสงคจ์ะรบัเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุไดร้บัค าขอเปิด
บญัชีกองทนุ รวมทัง้เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี และ/หรือค าสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้ไดช้ าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแลว้ 
บริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัเดียวกัน โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ปรากฏชื่อ
ในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลายมือชื่อใน
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุภายในวนัเดียวกนันัน้  
 
บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจง้ชื่อผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัท
จดัการไดร้บัช าระเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บัการจดัสรรหนว่ยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ 
และใหถ้ือวา่สมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่บรษิัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุออกใหใ้นนามบริษัทจดัการแก่ผูส้ั่งซือ้เป็นการออกแทนการออก
หน่วยลงทนุของกองทนุและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานในการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีหนา้ที่ที่จะตอ้งน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมาใหบ้ริษัทจดัการหรือผูส้นบัสนนุบนัทึกรายการซือ้ขายหน่วยลงทนุใหเ้ป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมาบนัทึกรายการใหเ้ป็นปัจจบุนัไดต้ัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัที่
ค  านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหนว่ยลงทนุ ราคาขายและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยรายการที่ปรากฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุจะ
ถือว่าถกูตอ้งเม่ือรายการดงักล่าวตรงกนักบัขอ้มลูที่บนัทึกไวใ้นระบบนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนญุาตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงการรบัสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เป็น หนงัสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ในภายหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
14.2.3. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิในการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) 
ซึ่งไดร้บัการปรบัปรุงรายการใหเ้ป็นปัจจบุนัใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุ  
 
(1) ในกรณีที่มีการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะน าส่งโดยทางไปรษณียห์รือสือ่อิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุโดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(2) ในกรณีที่ไม่มีการออกและ/หรือส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสามารถใชส้มดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) 
ซึ่งไดร้บัการปรบัปรุงรายการใหเ้ป็นปัจจบุนัแทนรายงานการถือหน่วยลงทนุได ้ 
 
หากปรากฏขอ้ผดิพลาดในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งท าการทกัทว้งขอ้ผดิพลาดภายใน 
7 วนัท าการนบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้ง  
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัท
จดัการกองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการกองทนุรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
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15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้บริษัท
จดัการจะรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 
 
16.1. กรณีที่บริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
 
16.1.1. เม่ือมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุน ณ วนัที่
บริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูมี้สิทธิในเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์นิที่ไดจ้ากการรบัช าระหนี ้ 
 
16.1.2. เม่ือไดร้บัทรพัยส์ินมาจากการรบัช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่น าทรพัยส์ินดงักล่าวและเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนี ้มา
รวมค านวณมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึง
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนี ้ตกลงรบัช าระหนี ้
ดว้ยทรพัยส์ินดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในระหว่างที่บรษิัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชนจ์ากทรัพยส์ินนัน้ได ้และใน
กรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยส์ิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารองรายไดห้รือผลประโยชนท์ี่ไดจ้ากการบริหารทรพัยส์ินนัน้  
 
16.1.3. เม่ือมีเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลี่ยเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินที่ไดจ้าก
การรบัช าระหนีค้ืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินไดส้ทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่มีเงินไดส้ทุธิ และจะแจง้รายละเอียด
เกี่ยวกบัการเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีบ่ริษัทจดัการไดเ้ฉลี่ยเงินคืน เวน้แต่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน  
 
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีไ้ม่คุ้มกบั
ภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ บรษิัทจดัการอาจน าเงินไดส้ทุธิดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายก็ได ้ทัง้นี ้หากไดมี้การจ าหน่ายทรพัยส์ินที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีจ้นครบถว้นแล้ว และปรากฏว่าเงินไดส้ทุธิ
นัน้ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลีย่เงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินไดส้ทุธิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวมก็ได ้ 
 
16.1.4. เม่ือมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมไดร้บัช าระหนีต้ามตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิ
เรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในขอ้ 16.1.3. โดยอนโุลม  
 
16.2. กรณีที่บริษัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
 
16.2.1. ก่อนการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุตามมติ
พิเศษ  
 
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง บริษทัจดัการจะระบรุายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยส์ินที่กองทนุรวมจะไดจ้ากการรับช าระ
หนี ้มลูค่าของทรพัยส์ิน ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตผุลและความจ าเป็นในการรบัช าระหนี ้ 
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16.2.2. เม่ือไดร้บัทรพัยส์ินมาจากการรบัช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรพัยส์นิดงักล่าวมารวมค านวณมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมโดยจะ
ก าหนดราคาทรพัยส์ินนัน้เพ่ือใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีส่มาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัยส์ินดงักลา่วดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไวไ้ด ้บรษิัทจดัการอาจมีไวซ้ึ่งทรพัยส์ินดงักล่าวต่อไปเพ่ือเป็นทรพัยส์ินของ
กองทนุรวมก็ได ้ 
(2) กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักลา่วในโอกาสแรกทีส่ามารถ
กระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในระหว่างที่บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหนา่ยทรพัยส์ินดงักล่าว บริษัท
จดัการอาจจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินดงักล่าว  
ในกรณีที่มีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยส์ิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยส์นิของกองทนุรวม  
 
16.3. ในกรณีที่มีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ถ้ือหน่วย
ทกุรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด ้เป็น
ผูมี้สิทธิในเงินไดส้ทุธิจากทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ากการรบัช าระหนีก้็ได ้ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักล่าว บรษิัทจดัการไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิ
เรียกรอ้งนัน้มารวมค านวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 
 
16.4 วิธีการช าระค่ารบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน  
 
กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทน บริษัท
จดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้ 
 
การช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีป่รากฏชื่อตามทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ ณ เวลาที่ก าหนด เท่านัน้  
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหนา้ที่จัดใหมี้ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑท์ี่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันิษฐานไวก้่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืน รวมทัง้การใหส้ิทธิหรือการจ ากดัสิทธิใด ๆ แกผู่้ถือหน่วย
ลงทนุที่ปรากฏรายชื่อในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรือตามกฎหมายแลว้ ใหถ้ือว่าบริษัทจดัการ
กองทนุรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ที่แลว้ 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทนุที่มิใชร่ายย่อย และการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุไม่เป็นผู้
ลงทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทนุสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทนุจะท าใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถาบนัหรือผูล้งทนุรายใหญ่พิเศษ ตามที่ก าหนด ในโครงการจดัการกองทนุรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการกองทนุรวมขายใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาวที่จดัตัง้ขึน้
ก่อนวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ  
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยการลงทนุของกองทนุ  
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18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักลา่ว    
 
19. หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หากบริษทัจดัการกองทนุรวมไดด้ าเนินการ
ไปตามมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่าผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ าเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมต ิ
 
มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตนิัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
(มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสยีงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขา้รว่มประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งสง่หนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทนุ
รวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรือที่ก าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่ก าหนดในประกาศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติม
ดงัต่อไปนีด้ว้ย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียง
ขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวน
หน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุชนดิใดชนิดหนึง่ ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวนหนว่ยลงทนุแต่ละ
ชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

การแกไ้ขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสาระส าคญัที่เป็นไปตามและไม่ขดัหรือแยง้กบั
พระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถ้ือว่าขอ้ผกูพนั
ส่วนที่แกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญา 
 
การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทั้งนี ้เรื่องที่กระทบ
ต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั ใหร้วมถึง 
(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงินทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนตามขอ้ 6 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน  
(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนั และขอ้ก าหนด
เกี่ยวกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน ์
(จ) เร่ืองที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
 
การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผู้ถือหน่วย
ลงทนุ 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทนุรวมที่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากหรือมติ
พิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน แลว้แต่กรณี หรือ 
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(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุอย่างมีนยัส าคญั 
 
การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ากรณีใด 
ตอ้งกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อโดยบคุคลผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตราบริษัท 
(ถา้มี) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  าการและเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทนุรวมเพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสามารถ
ตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของ
กองทนุรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : มี  
 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทนุ :  

บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเม่ือปรากฏกรณีดงัต่อไปนี ้
 
22.1.1. หากปรากฏว่ากองทนุเปิดใดมมีลูค่าหน่วยลงทนุหรือมีผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นจ านวนดงันี ้ 
(1) จ านวนผูถ้ือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  
(2) มลูค่าหน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือนอ้ยกว่า 50 ลา้นบาทในวนัท าการใดและ
บริษัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิดนัน้ 
 
22.1.2. เม่ือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีทีบ่ริษัทจดัการ กระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิด
ความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตามหนา้ทีข่องตน  
 
22.1.3. เม่ือไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถ้ือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดเ้เลว้ทัง้หมดของ
โครงการจดัการใหเ้ลิกโครงการจดัการกองทนุรวม 
 
22.1.4. ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมตัิใหจ้ดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป หากปรากฏวา่  
(1) มีการแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงการหรือขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดัการที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  
(2) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทนุโดยบรษิัทจดัการมิไดป้ฏบิตัิหรือดแูลใหมี้การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพ่ือผูล้งทนุทั่วไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนและการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ 
 
22.2. การด าเนินการของบริษัทจดัการ เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อเลิกกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้ 
 
22.2.1 ยตุิการรบัค าสั่งซือ้และค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัที่เกิดเหตกุารณต์ามขอ้ 22.1  
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22.2.2 แจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่เกิดเหตกุารณต์ามขอ้ 22.1 โดยวิธีการดงันี ้ 
(ก) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน  
(ข) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์
(ค) แจง้คณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
22.2.3 จ าหน่ายทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่าว ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัที่เกิดเหตกุารณต์ามขอ้ 22.1 เพ่ือรวบรวมเงินเท่าที่
สามารถกระท าไดเ้พ่ือช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
22.2.4 ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจ านวนเงินที่รวบรวมไดต้ามขอ้ 22.2.3 ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัท าการนบัแต่วนัที่เกิด
เหตกุารณต์ามขอ้ 22.1 และเม่ือไดด้  าเนินการช าระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุแลว้จะถือว่าเป็นการเลิกกองทนุรวมนัน้  
 
23. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษัทจดัการจะจดัใหมี้การช าระบญัชโีดยจะแต่งตัง้ผูช้  าระบญัชีทีส่  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพ่ือด าเนินการรวบรวม
ทรพัยส์ิน จดัท าบญัชี จ าหน่ายทรพัยส์นิของกองทนุรวม ช าระหนีส้ิน และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของกองทนุรวม รวมทัง้ท าการอย่างอ่ืนตามที่จ  าเป็นเพ่ือ
ช าระบญัชีกองทนุรวมใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
ส าหรบัคา่ใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ย
คืนเงินใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิคงเหลือตามสดัส่วนหนว่ยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานที่ปรากฎในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ  
 
เม่ือไดช้ าระบญัชีเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูช้  าระบญัชีจะโอน
ทรพัยส์ินคงคา้งใดๆ ที่เหลืออยู่ภายหลงัจากการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแลว้ใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการก าหนดใหท้ี่ท  าการของบริษัทจดัการเป็นสถานที่ช  าระเงินคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่มารบัเงินหรือเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุที่บรษิัท
จดัการไม่สามารถส่งมอบเงินใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายนัน้ได ้หรือในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่าง
อ่ืน บริษัทจดัการจะอา้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดัการเป็นภมิูล าเนา เพื่อบริษัทจดัการจะไดน้ าทรพัยด์งักล่าวไปวางทรพัย ์ณ ส านกังานวางทรพัย ์และ
ด าเนินการจดทะเบียนเลิกกองทนุตามขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้ 
 
โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแกไ้ขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดัการกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดัการกองทนุรวม  
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