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หน้า 1 

                          - กองทุนเปิดกรุงศร ียุโรปอ ิควิตี �เฮดจ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ส่วนข ้อมูลสรุปรายละเอ ียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข ้อผูกพัน 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมที�ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที�ลงทุนในหรือมีไวซึ้�งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียง 

กองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึ�งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน สาํหรบัผูล้งทนุทั�วไป (retail fund) และรบัซื %อคืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

1.   กองทุนจะลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที�มีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื�อ Allianz Europe Equity Growth Fund (“กองทุนหลกั”) ซึ�งเป็นกองทุนรวมที�เสนอขายใหก้ับผูล้งทุนทั�วไป จัดตั%งและบริหาร
จัดการโดยบ ริษั ท  Allianz Global Investors และเป็ น กองทุน รวมที� จัดตั% งตามระเบี ยบ ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) ภายใตก้ฎหมายที�เกี�ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบอรก์ (Luxembourg) ซึ�งเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund)  

บริษัทจัดการจะทาํการซื%อขายหน่วยลงทนุของกองทุนหลกัที�ประเทศสิงคโปร ์และจะลงทนุในสกลุเงินยูโรเป็นสกลุเงินหลกั ในขณะที�กองทนุหลกัจะลงทุนใน
หลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินในสกุลเงินต่างๆ เช่น ยูโร ปอนดอ์ังกฤษ โครนเดนมารก์ โครนสวีเดน ฟรงัก์สวิส เป็นตน้ ทั%งนี % บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
เปลี�ยนแปลงการซื%อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัดงักล่าว เป็นประเทศอื�นใดนอกเหนือจากประเทศสิงคโปรด์งักล่าว ซึ�งไดแ้ก่ ประเทศฮ่องกง และ/หรือ
เปลี�ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสกลุเงินสิงคโปรด์อลลาร ์สกลุเงินฮ่องกงดอลลาร ์หรือสกลุเงินเหรียญสหรฐัในภายหลงัก็ได ้โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทนุแลว้ ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงสถานที� (ประเทศ) ที�ทาํการซื %อขายและ/หรือสกลุเงินที�ใชใ้นการซื%อขายหน่วยลงทนุของกองทุนหลกั ซึ�งบริษัท
จดัการจะคาํนึงถึงประโยชนข์องกองทนุเป็นสาํคญั บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนั โดยส่งจดหมายแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนทุก
ราย และประกาศไวท้ี�สาํนกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื�ออิเล็กทรอนิกสท์ี�เกี�ยวขอ้ง  

อนึ�ง กองทุนหลกัขา้งตน้มีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึ�งสามารถลงทุนไดท้ั%งผูล้งทุนทั�วไป และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั โดยแต่ละคลาสของหน่วย
ลงทนุอาจมีความแตกต่างกนัในเรื�องของนโยบายการจดัสรรกาํไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคณุสมบตัิของผูล้งทนุ เป็นตน้ ซึ�งบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกลงทุนใน Class AT (EUR) Acc. อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี�ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมใน
ภายหลังก็ได ้ทั%งนี % เพื�อประโยชนใ์นการดาํรงวตัถุประสงคข์องการบริหารจัดการกองทุนใหเ้ป็นไปตามที�ไดร้ะบุในหนังสือชี %ชวนฯ นี % โดยถือว่าไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ�มเติมไดจ้ากหนังสือชี %ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซตข์อง
กองทนุหลกั)  

วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :  

กองทุนมีวัตถุประสงคใ์ห้เงินลงทุนมีความเจริญเติบโตในระยะยาวโดยมุ่งเนน้การลงทุนในหุน้จดทะเบียนในตลาดหุน้ยุโรปที�มีการเจริญเติบโตดี โดยมี
หลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงัต่อไปนี %  

-  อยู่ในแผนส่งเสริมการออมเงินระยะยาวของภาครฐั (Plan d’Epargne en Actions) ในประเทศฝรั�งเศส 

-  ลงทนุในตราสารทนุตามที�ระบไุวใ้นวตัถปุระสงคก์ารลงทนุ ไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 75 ของทรพัยส์ินของกองทนุ 

-  อาจลงทนุในตราสารทนุนอกเหนือจากที�ระบไุวใ้นวตัถปุระสงคก์ารลงทนุ ไม่เกินรอ้ยละ 25 ของทรพัยส์ินของกองทนุ 

-  อาจลงทนุในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทรพัยส์ินของกองทนุ 

-  อยู่ภายใตข้อ้จาํกดัการลงทนุของประเทศฮ่องกง (Hong Kong Restriction) 

-  อยู่ภายใตข้อ้จาํกัดการลงทนุของ GITA Restriction  อย่างไรก็ดี กองทนุจะลงทุนในตราสารที�ใหก้รรมสิทธิtในหุน้ของบริษัท (Equity Participation) ไม่ตํ�า
กว่ารอ้ยละ 70 ของทรพัยส์ินของกองทนุ  

อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีการใชต้ราสารอนุพันธ ์(สัญญาซื%อขายล่วงหนา้) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management: 
EPM) เช่น การทาํสญัญา Futures, Options, และ swaps เพื�อป้องกันความเสี�ยง ซึ�งอาจทาํใหก้องทุนมีโอกาสและความเสี�ยงลดลง และกองทุนอาจใชต้รา
สารอนพุนัธใ์นลกัษณะเก็งกาํไร เพื�อเพิ�มผลตอบแทนจากการลงทุนใหส้มัฤทธิผลตามนโยบายการลงทุน และโดยเฉพาะอย่างยิ�งเพื�อสะทอ้นถึงภาพรวมของ
กองทุน และเพื�อเพิ�มการลงทุนใหสู้งกว่าระดับการลงทุนของกองทุนซึ�งลงทุนในหลักทรพัยแ์ต่เพียงอย่างเดียว โดยมีหลักทรพัยอ์า้งอิงไดแ้ก่ ดัชนีการเงิน 
(ไดแ้ก่ ค่าเงิน อตัราแลกเปลี�ยน ดอกเบี %ย ราคาและดชันีผลตอบแทนดอกเบี %ยโดยรวม), ดชันีตราสารหนี %และตราสารทุนต่างๆ, ราคาสินคา้โภคภณัฑล์่วงหนา้, 
ดชันีราคาของโลหะมีค่า และดชันีของสินคา้โภคภณัฑต์่างๆ เป็นตน้  

รายละเอียดอื�นๆ ของกองทุนหลกัจะระบุอยู่ตอนทา้ยของส่วนขอ้มูลสรุปรายละเอียดโครงการฯ หวัขอ้ “สรุปขอ้มูลสาํคญัที�ผูล้งทุนควรทราบเกี�ยวกับกองทุน 
Allianz Europe Equity Growth Fund ซึ�งเป็นกองทนุรวมในต่างประเทศที�กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี %เฮดจไ์ปลงทนุ” ทั%งนี % ในกรณีที�กองทุนหลกัมีการแกไ้ข
เพิ�มเติมโครงการจัดการในภายหลงั บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการใหส้อดคลอ้งกับการเปลี�ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าไดร้บั
ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  



หน้า 2 

                          - กองทุนเปิดกรุงศร ียุโรปอ ิควิตี �เฮดจ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

2.   กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของ
มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน หรือตามอตัราส่วนที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด แต่ทั%งนี % จะลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปี
บญัชีไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหรือตามอตัราส่วนที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกาํหนด  

3.   ในภาวะปกติ กองทุนจะนาํเงินไปลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหรือตามอตัราส่วนที�
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทั%งนี % มิให้รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วันทาํการ หลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั%งแรกโดย
นบัตั%งแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมซึ�งอยู่ในช่วงระหว่างรอการลงทนุ หรือช่วงเวลาประมาณ 15 วนัทาํการก่อนเลิกกองทนุ  

อย่างไรก็ดี ในกรณีที�สถานการณก์ารลงทนุในต่างประเทศและ/หรือการลงทนุในกองทนุหลกัไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิด
ภยัพิบตัิ เกิดเหตกุารณไ์ม่ปกติต่างๆ มีการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกับการลงทนุ หรือกรณีอื�นใดที�จะก่อความเสียหายใหแ้ก่กองทนุโดยรวม เป็นตน้ 
และ/หรือ ในช่วงระหว่างรอการอนุมตัิการเพิ�มวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตสุุดวิสยัหรือมีเหตุผลที�จาํเป็นและสมควร และ/
หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วนัทาํการ กรณีที�มีผูถื้อหน่วยลงทนุสั�งซื %อหรือขายคืนหน่วยลงทนุจาํนวนมาก กองทนุอาจไม่สามารถลงทนุในต่างประเทศ
เป็นการชั�วคราว ดงันั%น จึงอาจมีบางขณะที�กองทนุไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที�กาํหนดไวใ้นโครงการได ้ทั%งนี % บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที�จะนาํเงินลงทุนบางส่วนหรือทั%งหมดกลบัเขา้มาลงทุนในประเทศเป็นการชั�วคราวหรือถาวร โดยจะลงทุนในตราสารหนี %และ/หรือเงินฝากก็ได ้เพื�อเป็น
การรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ�งหากเกิดเหตกุารณด์งักล่าวนี % บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนที�
กาํหนดไวใ้นโครงการต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4.  เงินลงทุนส่วนที�เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนี %และ/หรือเงินฝากที�ออก รบัรอง รบัอาวลั หรือคํ%าประกันการจ่ายเงิน โดยภาครฐับาล 
รฐัวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน และ/หรือภาคเอกชนคุณภาพดี โดยตราสารดงักล่าวไดร้บัการจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือของตราสารหรือของผูอ้อกตราสารอยู่ใน
อนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ในกรณีตราสารดงักล่าวเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) จะตอ้งไดร้บัการจัดอนัดบัความน่าเชื�อถือ
ของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทนุไดเ้ท่านั%น  

5.  กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารแห่งหนี %ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที�มีอายขุองตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการ
ฝากเงิน แลว้แต่กรณี ตํ�ากว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการสาํรองเงินไวส้าํหรบัการดาํเนินงาน รอการลงทุน หรือรกัษาสภาพคล่องของ
กองทนุ  

6.  ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที�มีลกัษณะของสญัญาซื%อขายล่วงหนา้แฝง (Structured note) ตราสารหนี %ที�มีอนัดบัความ
น่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non – investment grade) หรือตราสารหนี %ที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated securities) และตราสาร
ทนุของบริษัทที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทนุสามารถมีไวซ้ึ�งตราสารหนี %ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ�ากว่า
ที�สามารถลงทุนได ้(Non – investment grade) เฉพาะกรณีที�ตราสารหนี %ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที�
กองทนุลงทนุเท่านั%น  

7.  ในกรณีที�กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที�มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลกัทรพัย ์(Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนี %ที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลกัทรพัยท์ี�มีอนัดบัความ
น่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non – investment grade) โดยมีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทั%งหมดมากกว่ารอ้ยละ 15 ของ NAV ของกองทุนหลัก 
บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี %  

(1)   บริษัทจัดการจะปรบัลดสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัเพื�อใหก้ารลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินดงักล่าว มีอตัราส่วนการลงทุนรวมกันทั%งหมดไม่เกิน
รอ้ยละ 15 ของ NAV ของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี %เฮดจ ์ภายใน 10 วนัทาํการนับแต่วนัที�ทราบถึงเหตกุารณด์งักล่าว ยกเวน้กรณีที�เกิดจากปัจจัยที�
ควบคมุไม่ไดห้รือกรณีจาํเป็นและสมควรที�ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาขา้งตน้ บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหเ้สรจ็สิ %นโดยไม่ชกัชา้  

(2)   หากการดาํเนินการปรบัลดสดัส่วนการลงทนุในกองทนุหลกัขา้งตน้ มีผลทาํใหก้ารลงทนุในหรือมีไวซ้ึ�งกองทนุหลกัโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีนอ้ยกว่ารอ้ยละ 
80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี %เฮดจ ์บริษัทจัดการจะดาํเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทน 
กองทุนเดิม โดยกองทนุต่างประเทศดงักล่าวจะตอ้งมีนโยบายการลงทุนที�สอดคลอ้งกับวตัถปุระสงค ์และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทุนเปิดกรุงศรี
ยโุรปอิควิตี %เฮดจ ์และมีคุณสมบตัิตามที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั%งนี % บริษัทจัดการจะดาํเนินการใหเ้สรจ็สิ %นโดยไม่ชักชา้ และ
จะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทนุทราบต่อไป 

(3)   หากเกิดกรณีใด ๆ ที�ทาํใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทุนเดิมได ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะ
ดาํเนินการเลิกโครงการจัดการกองทนุรวม โดยจะดาํเนินการจาํหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที�เหลืออยู่ของกองทุน เพื�อคืนเงินตามจาํนวนที�รวบรวมได้
หลงัหักค่าใชจ่้ายและสาํรองค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งของกองทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนที�ถือครองต่อจาํนวนหน่วย
ลงทนุที�จาํหน่ายแลว้ทั%งหมดของกองทนุ  

 

 



หน้า 3 

                          - กองทุนเปิดกรุงศร ียุโรปอ ิควิตี �เฮดจ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

8.   ในกรณีที�กองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund มีการลงทนุตามขอ้ใดขอ้หนึ�งดงัต่อไปนี %  

(1)   ลงทนุในตราสารแห่งทนุและมีผลทาํใหอ้ตัราส่วนการลงทุนในตราสารทุนของกองทนุเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี %เฮดจ ์นอ้ยกว่ารอ้ยละ 65 ของมลูค่าทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี %เฮดจ ์หรือ  

(2)   ลงทุนในหรือมีไวซ้ึ�งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินโดยไม่มีคุณสมบตัิเป็นไปตามประเภทหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนดใหล้งทนุได ้ 

บริษัทจัดการจะดาํเนินการโดยจะพิจารณาคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดงักล่าวจะตอ้งมีนโยบายการ
ลงทนุที�สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี %เฮดจ ์และมีคณุสมบตัิตามที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด ทั%งนี % บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหเ้สรจ็สิ %นโดยไม่ชกัชา้ และจะแจง้ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทนุทราบต่อไป  

หากเกิดกรณีใด ๆ ที�ทาํใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถดาํเนินการคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะ
ดาํเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะดาํเนินการจาํหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที�เหลืออยู่ของกองทุน เพื�อคืนเงินตามจาํนวนที�รวบรวมไดห้ลงั
หกัค่าใชจ่้ายและสาํรองค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งของกองทุน (ถ้ามี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนที�ถือครองต่อจาํนวนหน่วยลงทุนที�
จาํหน่ายแลว้ทั%งหมดของกองทนุ  

ทั%งนี % ในกรณีที�บริษัทจดัการอยู่ระหว่างการดาํเนินการเปลี�ยน/โอนยา้ย/เลิกกองทนุตามขอ้ 7. หรือขอ้ 8. ขา้งตน้ กองทุนจะยกเวน้โดยไม่นาํเรื�องการลงทนุใน
หรือมีไวซ้ึ�งหน่วยลงทนุของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน 
รวมถึงการนาํเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน มาบงัคับใชใ้นช่วงดาํเนินการ
คดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่าว  

9.   โดยปกติกองทุนจะทาํสญัญาซื%อขายล่วงหนา้เพื�อป้องกันความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั%งหมด โดยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของ
มลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที�สถานการณก์ารลงทนุในต่างประเทศเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ เช่น ภาวะตลาดหุน้ที�กองทนุหลกัลงทนุหรือมี
ไวมี้ความผันผวน เป็นตน้ หรือในกรณีที�มีผูถื้อหน่วยลงทุนสั�งซื %อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนมาก และ/หรือในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที�
จาํเป็นและสมควร  กองทนุอาจไม่สามารถดาํรงสดัส่วนของการป้องกันความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน (Hedge Ratio) ใหไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมูลค่า
เงินลงทนุในต่างประเทศเป็นการชั�วคราวได ้โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วนัทาํการ ซึ�งหากเกิดเหตุการณด์งักล่าวบริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทุน
ใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุที�กาํหนดไวใ้นโครงการต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื�อทราบโดยพลนั ทั%งนี % กองทนุจะไม่ลงทนุในตราสารที�มีลกัษณะ
ของสญัญาซื%อขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)  

10.  กองทุนอาจจะเขา้ทาํสัญญาซื%อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ�งรวมถึงการ
ป้องกันความเสี�ยง (Hedging) จากการลงทนุ โดยขึ %นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทาํสญัญาสวอปและ/หรือสญัญาฟอรเ์วิรด์ที�อา้งอิงกับอตัรา
แลกเปลี�ยน/ดา้นราคาตราสาร/อตัราดอกเบี %ย ซึ�งพิจารณาจากสภาวะการณข์องตลาด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น แนวโนม้และ
ทิศทางราคาของหลักทรพัยท์ี�ลงทุน การออกสญัญาซื%อขายล่วงหนา้ที�อา้งอิงกับดัชนีอา้งอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที�อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมี
นยัสาํคญัของกองทนุ และค่าใชจ่้ายในการเขา้ทาํธุรกรรมสญัญาซื%อขายล่วงหนา้ เป็นตน้  

11.  ในกรณีที�บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ไม่เหมาะสมอีก
ต่อไป เช่น มีการลงทนุไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงคห์ลกัของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดงักล่าวไม่เป็นไปตามที�คาดไว ้หรือไม่สามารถลงทนุในหน่วย
ลงทุนของกองทนุดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดงักล่าวมีการกระทาํผิดตามความเห็นของหน่วยงานกาํกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/
หรือเมื�อเกิดเหตกุารณห์รือคาดการณไ์ดว้่าจะเกิดการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลใหก้ารลงทนุในกองทนุต่างประเทศเป็นภาระต่อผูล้งทุนโดย
เกินจาํเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที�กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ไดเ้ลิกโครงการในขณะที�บริษัทจัดการยงัดาํเนินการบริหารและจดัการ
ลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี %เฮดจ ์ทั%งนี % เมื�อปรากฎกรณีดงักล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะนาํเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื�นใดที�มี
นโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และในการโอนยา้ยกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ดาํเนินการในครั%งเดียว หรือทยอยโอนยา้ยเงินทุน ซึ�งอาจส่งผลใหใ้นช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไวซ้ึ�งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 
กองทนุ โดยอาจเป็นกองทนุที�บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Allianz Global Investors) หรือไม่ก็ได ้หรือ ขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจดัการกองทุน
รวมของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี %เฮดจ ์โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทั%งนี % หากมีการดาํเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจง้ให้
ผูล้งทนุทราบโดยพลนั โดยส่งจดหมายแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุทกุราย และประกาศไวท้ี�สาํนกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื�ออิเล็กทรอนิกสท์ี�
เกี�ยวขอ้ง  
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12.  ในกรณีที�ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครั%งแรกแลว้ ปรากฏว่าจาํนวนเงินที�ไดจ้ากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั%งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั%งกองทนุเพื�อ
ส่งเงินไปลงทนุในต่างประเทศไดอ้ย่างเหมาะสม เพื�อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตั%งกองทนุ โดย
จะคืนเงินค่าสั�งซื %อแก่ผูส้ั�งซื %อหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัทาํการนบัตั%งแต่วนัทาํการถดัจากวนัสดุทา้ยของการเสนอขายหน่วยลงทนุครั%งแรก อย่างไรก็ดี ภายหลงั
จากการจัดตั%งและบริหารจดัการลงทนุไปแลว้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุทุกรายแลว้ หาก
เป็นกรณีดงัต่อไปนี %  

(1)  ผูจ้ดัการกองทนุพิจารณาแลว้เห็นว่า สถานการณก์ารลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม  

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

(3)  กรณีที�มีเหตใุหเ้ชื�อไดว้่าเพื�อเป็นการรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 

13.  ในกรณีที�กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลกัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหลกั และกองทุนหลกัมีมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี % บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

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

(2)  ยอดรวมของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทาํการใดติดต่อกนั คิดเป็นจาํนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุหลกั  

เงื�อนไข ในกรณีที�กองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี %  

(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  

(4)  เปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัการดาํเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผูท้ี�สนใจจะลงทนุเพื�อใหผู้ท้ี�สนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี�ยวกบัสถานะของกองทนุรวม 
และบริษัทจดัการจะดาํเนินการใหบ้คุลากรที�เกี�ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัการดาํเนินการดงักล่าวดว้ย  

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

ทั%งนี % บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที�มีการดาํเนินการเปลี�ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเวน้ไม่นําเรื�องการลงทุนหรือมีไว้ซึ�งทรพัย์สินใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ มาบงัคบัใชใ้นช่วงดาํเนินการคดัเลือก
และ/หรือเตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่าว 

14. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตใหเ้ป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทุนรวมที�มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไม่ทาํให้
ระดับความเสี�ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ�มขึ %น ทั%งนี % ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนซึ�งขึ %นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื�อ
ประโยชนส์ูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน อนึ�ง บริษัทจัดการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนดาํเนินการเปลี�ยนแปลง
ประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื %อคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

15. ในการคาํนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี %รวมดว้ย ทั%งนี % โดยจะคาํนึงถึง
ประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั 

(15.1)   ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(15.2)   ช่วงระยะเวลาที�ตอ้งใชใ้นการจาํหน่ายทรพัยส์ินของกองทนุเนื�องจากไดร้บัคาํสั�งขายคืน หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน หรือเพื�อรอการลงทุน ทั%งนี % ตอ้ง
ไม่เกินกว่า 10 วนัทาํการ 

 

ผลตอบแทนที$ผู้ลงทุน 
จะได้จากเงินลงทุน : 

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

1. ลักษณะที$สาํคัญของกองทุน  

 มีการกาํหนดประเภทของผูล้งทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มี 

 กองทนุรวมนี %มีจาํนวนเงินทนุโครงการ (fund size) ล่าสดุเท่าใด 
- 100,000 ลา้นบาท  (หรือจาํนวน 10,000 ลา้นหน่วย)   

 กองทนุรวมนี %เหมาะสมที�จะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทนุลกัษณะใด และผูล้งทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 
- เหมาะสมสาํหรบัเงินลงทนุของผูมี้เงินออมโดยเป็นเงินลงทนุส่วนที�สามารถรบัความผนัผวนในระยะสั%น และความเสี�ยงในระดบัที�สงูได ้เพื�อโอกาสไดร้บั
ผลตอบแทนที�ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยเทียบเคียงกบัการลงทนุในตราสารทนุของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุน้ยโุรป 
- ผูล้งทนุควรลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

 ปัจจยัใดที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อเงินลงทนุของผูล้งทนุ 
- เนื�องจากกองทนุนี %จะนาํเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุในกองทนุรวมในต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว ซึ�งมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุของบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหุน้ยโุรป  เงินลงทนุของท่านอาจไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี % 
(1) การเปลี�ยนแปลงของราคาหุน้ที�ลงทนุโดยกองทนุหลกั 
(2) การเปลี�ยนแปลงของมลูค่าหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 
(3) การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

 กองทนุรวมนี %เป็นกองทนุรวมที�มีผูป้ระกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที�มุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 กองทนุรวมนี %มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
- วนัที�สิ %นสดุรอบบญัชีคือ วนัที� 31 ตลุาคม ของทกุปี 

2. ข ้อกาํหนดในการซ ื4อขายและโอนหน่วยลงทุน  

 กองทนุรวมนี %มีวิธีการขายและรบัซื %อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร 
วิธ ีการขายหน่วยลงทุน 
- มูลค่าขั%นตํ�าของการสั�งซื %อ 2,000 บาท ซึ�งคาํนวณเป็นหน่วยลงทุนไดโ้ดยนาํจาํนวนเงินที�สั�งซื %อหน่วยลงทุน หารดว้ย ราคาขายหน่วยลงทุนซึ�งเท่ากับมูลค่า
หน่วยลงทุน บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เช่น สั�งซื %อหน่วยลงทนุ 10,000 บาท ในวนัที� .............. ซึ�งมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากบั 10.15 
บาทต่อหน่วย ท่านจะไดร้บัจาํนวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารดว้ย 10.15) เป็นตน้ 
- ท่านสามารถซื%อหน่วยลงทนุไดท้กุวนัทาํการซื%อขายของกองทนุภายในเวลา 15.30 น. ที�บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนนุการขายหรือรบัซื %อคืนหน่วยลงทนุที�ไดร้บั
การแต่งตั%งจากบริษัทจดัการ หรือผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการหรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นตน้ 
วิธ ีการร ับซ ื4อคืนหน่วยลงทุน 
- โดยการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุขั%นตํ�า 2,000.00 บาท หรือ 200 หน่วย ไดท้กุวนัทาํการซื%อขายของกองทนุภายในเวลา 14.30 น. ที�บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนุน
การขายหรือรบัซื %อคืนหน่วยลงทุนที�ไดร้บัการแต่งตั%งจากบริษัทจัดการ หรือผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจัดการหรือบมจ. 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นตน้ 

 กรณีใดที�บริษัทจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 
- บริษัทจัดการมีวตัถปุระสงคท์ี�จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือเพื�อ
ประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี�มีถิ�นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกอง
ทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ�งจดัใหมี้ขึ %นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธหรือระงบัการ
สั�งซื %อ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มสาํหรบัผูล้งทนุที�เป็นบคุคลดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ 
-  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะปิดรบัคาํสั�งซื %อหน่วยลงทุนเป็นการชั�วคราวหรือถาวรก็ไดต้ามที�บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั%งนี % บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบล่วงหนา้ก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัคาํสั�งซื %อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไวท้ี�สาํนกังานของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนนุหรือเว็บไซตข์องบริษัทจัดการหรือ
สื�ออิเล็กทรอนิกสท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

 กองทนุรวมนี %มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเลื�อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รบัซื %อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั�งที�รบัไวแ้ลว้ และการหยุด
รบัคาํสั�งซื %อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไวอ้ย่างไร 
- กองทุนรวมนี %มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกับการเลื�อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซื %อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั�งที�รบัไวแ้ลว้ และการ
หยดุรบัคาํสั�งซื %อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ�งไดร้ะบอุยู่ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมขอ้ 10.  ขอ้ 11.  และขอ้ 12. ตามลาํดบั 
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 วิธีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 
- เปิดใหส้บัเปลี�ยนหน่วยลงทุนโดยใหเ้ป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทนุภายใตก้ารจัดการของ บลจ. กรุงศรี จาํกดั” ซึ�งบริษัท
จดัการไดป้ระกาศไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ (www.krungsriasset.com) 

 กองทนุรวมนี %กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จาํกดัการโอนไวอ้ย่างไร 
- กองทุนนี %เป็นกองทนุรวมสาํหรบัผูล้งทนุทั�วไป ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุไดต้ามปกติ อย่างไรก็ดี ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วย
ลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา (US Citizen) ได ้ดงันั%น บริษัทจดัการจะไม่รบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการ
โอนนั%นเป็นการโอนหรือจาํหน่ายใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา 
- ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ�งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งยื�นคาํขอโอนหน่วยลงทุนที�บริษัทจัดการและ/หรือผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื %อคืนหน่วยลงทุน 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ (ถา้มี)  
- ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเมื�อนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื�อผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 
ซึ�งนายทะเบียนจะดาํเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วนัทาํการ นับแต่วนัขอโอน
หน่วยลงทนุและคาํขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์

 ผูถื้อหน่วยลงทนุจะทราบขอ้มลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรบัซื %อคืนหน่วยลงทนุไดจ้ากช่องทางใด 
- ท่านสามารถติดตามขอ้มลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรบัซื %อคืนหน่วยลงทนุไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 ท่านสามารถซื%อกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุของกองทนุนี %ไดห้รือไม่ ? 
- ได ้ทั%งนี % การซื %อกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอาจมีขอ้กาํหนด และวิธีปฏิบตัิที�แตกต่างไปจากผูถื้อหน่วยลงทนุปกติที�ซื %อขายหน่วยลงทนุของกองทนุนี %
เพียงอย่างเดียว ผูล้งทนุจึงควรศกึษารายละเอียดของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตโดยสามารถติดต่อขอรบัรายละเอียดของกรมธรรมฯ์ ไดท้ี�  
(1) บริษัท เอไอเอ จาํกดั โทรศพัท ์02-634-8888 
(2) บริษัท เจนเนอราลี� ประกนัชีวิต (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-685-3828 
(3) บริษัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) โทร. 1351  
(4) บริษัท ไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2247-0247 (เริ�มมีผลวนัที� 5 พฤษภาคม 2564) 

3. สิทธ ิของผู้ถ ือหน่วยลงทุน  
 กองทนุรวมนี %มีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- กองทุนรวมนี %จะใชร้ะบบไรใ้บสาํคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดาํเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื�อผูเ้ปิดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ  
- บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ�งไดแ้ก่ หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั%น โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

 ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี %อาจถกูจาํกดัสิทธิในเรื�องใด ภายใตเ้งื�อนไขอย่างไร   
- กองทุนนี %มีขอ้จาํกัดในการใชส้ิทธิออกเสียงในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั%งหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรพัยท์ี�เป็นเจา้ของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื�อผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที�เกิน
ดงักล่าว 

 ในกรณีที�กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ้ึ�งหุน้ของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที�ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการ
ดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพิ�มเติม หรือไม่ อย่างไร 
- ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดโ้ดยวิธีที�บริษัทจัดการไดเ้ปิดเผยไวท้ี�สาํนักงานของบริษัท
จดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื %อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 กองทุนรวมนี %มีช่องทางและวิธีการรอ้งเรียนของผูล้งทุน และนโยบายการระงับขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการ
ดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 
- ผูล้งทนุสามารถรอ้งเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท ์0-2657-5757  หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์1207 
- กองทุนรวมนี %มีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการดงักล่าว ในกรณีที�บริษัทจัดการปฎิบตัิไม่เป็นไป
ตามโครงการจัดการกองทนุรวมนี % และ/หรือหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวขอ้ง อนัมี
ผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาํข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้
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4. บุคคลท ี$เกี$ยวข ้องกับการดาํเน ินการของกองทุนรวม 

 ขอ้มลูเกี�ยวกบับริษัทจดัการ ซึ�งอย่างนอ้ยตอ้งมีรายชื�อกรรมการและผูบ้ริหาร จาํนวนกองทนุรวมทั%งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัท และมลูค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  (ข้อมูล ณ วนัที� 15 กันยายน 2564) 

- กรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื�อดงัต่อไปนี % 

(1) นายพงษ์อนนัต ์ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง 
(3) นายพยงุ ลีวงศเ์จริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรพัย ์ (6) นางสาวจิราพร โพธิtไพโรจน ์
(7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจ ูบดุดาราจ ู
(9) นางสาวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ ์  

-  จาํนวนกองทนุรวมทั%งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัท 126 กองทนุ 

- มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 369,711 ลา้นบาท 

  รายชื�อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

 ชื$อ นามสกุล ตาํแหน่ง 

 (1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผูจ้ดัการ 

 (2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจา้หนา้ที�กลุ่มการลงทนุ 

 (3) นางสาวพรทิพา  หนึ�งนํ%าใจ ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี % 

 (4) นายวิพธุ  เอื %ออานนัท ์ ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ  

 (5) นายฑลิต  โชคทิพยพ์ฒันา รองประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 

 (6) นางสาวจิตอารีย ์ฤทธิพนัธ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตัิการซื %อขายหลกัทรพัย ์

 (7) นางสาวรุง่อรุณ สมเจริญ ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายกาํกบัและดแูลการปฏิบตัิงาน 

 (8) ดร. ฐนิตพงศ ์ ชื�นภิบาล ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายบริหารความเสี�ยงดา้นการลงทนุ 

 (9) นายฑิฆมัพร วิชยัธรรมธร ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี %  

 (10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี %  

 (11) นางสาวรมัภารจัน ์ยธุานหสั ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี %  

 (12) นายสาธิต บวัช ู ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  

 (13) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  

 (14) นายปีติ ประติพทัธิtพงษ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  

 (15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 

 (16) นายจาตรุนัต ์สอนไว ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 

 (17) นายชศูกัดิt อวยพรชยัสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ  

 (18) นายพลสิทธิt  อาหนุยั ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ  

 (19) นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 

 (20) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 

 (21) นายเกียรติศกัดิt  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 รวมทั%งหนา้ที�ความ
รบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักลา่ว 

ชื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน หน้าท ี$ความร ับผิดชอบ 
นายวิพธุ เอื %ออานนัท ์ - 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 ประติพทัธิtพงษ์ - 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 %และกองทนุ
รวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัดิt อวยพรชยัสกลุ 
 

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

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

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุและกองทนุ
รวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ ์

นายพลสิทธิt อาหนุยั 
 
 

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

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
 
- บ. พลงังานบริสทุธิt จาํกดั 
(มหาชน) 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี %และกองทนุ
รวมต่างประเทศ 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการลงทนุ 
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ชื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน หน้าท ี$ความร ับผิดชอบ 
นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน,์ CFA 
 
 

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

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเสี�ยง
ดา้นการลงทนุ 
- ผูจ้ดัการผลิตภณัฑธ์ุรกิจตลาดเงิน 

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

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

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะหฝ่์ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะหเ์ศรษฐกิจและตลาด
เงิน 

 

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

- รายชื�อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื %อคืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 
 

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ื4อคืนหน่วยลงทุน (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 บริษัท หลกัทรพัยภ์ทัร 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 % 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 บริษัท หลกัทรพัยเ์คทบีี (ประเทศไทย) จาํกดั 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 
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 
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 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ื4อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์
31 ธนาคารออมสิน 02-299-8000 
32 บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 02-659-3390 
33 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 02-207-2100 
34 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซื %อขายหนว่ยลงทนุ 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 %อขายหน่วยลงทนุ เวลท ์รีพบับลิค จาํกดั 02-266-6698 
39 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซื %อขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จาํกดั 02-026-5100 
40 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซื %อขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ ์จาํกดั 02-107-1664 
41 บริษัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกดั 02-022-1400 
42 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 02-626-7000 
43 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 02-777-7777 
44 บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั�น พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 0-2117-7878    
45 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 02-208-4840 
46 ธนาคารซิตี %แบงก ์ 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 
  ทั%งนี % นอกจากหนา้ที�ตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั%งฯ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที�ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 

5. ช ่องทางท ี$ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ ิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี4 

 ท่านสามารถทราบขอ้มลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบักองทนุรวมนี %ไดท้ี�สาํนกังานของบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื %อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์อง
บริษัทจดัการ  
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ปัจจัยความเสียงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสียง 

1. ความเสี$ยงจากการดาํเน ินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี�ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร  

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื%นฐานของผูอ้อกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื�อถือของผูอ้อกตราสารเพื�อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชาํระหนี4ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี�ยงจากตราสารหนี %/เงินฝากที�กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชาํระหนี % โดยบริษัทผูอ้อกตราสารหนี %/เงินฝากนั%น ๆ ไม่สามารถชาํระคืนเงินตน้หรือ
ดอกเบี %ยใหก้องทนุเมื�อถึงวนัที�ครบกาํหนด  

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

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

3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที�อาจจะเพิ�มสงูขึ %นหรือลดตํ�าลง ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงไปตามราคาหุน้ที�กองทุนหลกั
ลงทนุหรือมีไว ้ และอาจขึ %นอยู่กบัแนวโนม้ของอตัราดอกเบี %ย ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื%นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูอ้อกตราสาร ปริมาณ
การซื%อขายหุน้ เป็นตน้  ดงันั%น หากราคาหุน้ที�ลงทนุลดลงหรือปรบัตวัสงูขึ %น จะส่งผลใหม้ลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงหรือเพิ�มขึ %นไดเ้ช่นกนั 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทนุที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุของกองทุน โดยคาํนึงถึงสถานการณท์าง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากการที�กองทุนไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ี�ลงทุนไดใ้นราคาที�เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ทั%งนี % การที�กองทุนนาํเงินลงทุนไป
ลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund ซึ�งเป็นกองทนุรวมต่างประเทศที�มีการกระจายการลงทุนในตราสารทนุของบริษัทใสนตลาด
หุน้ยโุรป ในกรณีที�เกิดเหตกุารณข์าดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี�ยงที�ไม่สามารถขายตราสารที�กองทนุลงทนุไวไ้ดห้รือขายตราสารในราคาที�ไม่เหมาะสม 
ส่งผลใหผู้ล้งทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ไดร้าคาหรือตามระยะเวลาที�กาํหนดไว ้   

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

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

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

เนื�องจากกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี %เฮดจ ์นาํเงินลงทุนซึ�งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินยูโร จึงอาจมีความเสี�ยงที�เกิดจากความ   
ผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินของทั%งสองสกลุเงินได ้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ %นจากวนัที�กองทนุเขา้ลงทนุเมื�อเทียบกบัสกลุเงินต่างประเทศที�เขา้ลงทนุนั%น 
(เช่น จาก 40.00 บาทต่อ 1 เหรียญยูโร เป็น 39.50 บาท ต่อ 1 เหรียญยูโร) จะทาํใหมู้ลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนเมื�อคาํนวณเป็นสกุลเงินบาทนอ้ยลง ในทาง
ตรงกันขา้มหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 40.00 บาทต่อ 1 เหรียญยูโร เป็น 40.50 บาท ต่อ 1 เหรียญยูโร) จะทาํใหมู้ลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนเมื�อ
คาํนวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึ %น 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

กองทนุจะพิจารณาลงทนุในสญัญาซื%อขายล่วงหนา้ที�มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี�ยนเงิน ทั%งนี % สดัส่วนการป้องกันความเสี�ยงอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดแ้ต่ไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ ซึ�งอาจมีตน้ทนุสาํหรบัการทาํธุรกรรมป้องกันความเสี�ยง โดยทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุที�
เพิ�มขึ %น ทั%งนี % การป้องกนัความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความเสี�ยงไดท้ั%งหมด และหากคาดการณผ์ิดจะทาํให้
เสียโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนที�มากขึ %น 

6. ความเสี$ยงจากการเข ้าทาํสัญญาซื4อขายล่วงหน้า (Leverage Risk):  

การที�กองทนุมีการลงทนุในสญัญาซื%อขายล่วงหนา้เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน อาจมีความเสี�ยงทางดา้นเครดิตของบริษัทที�เป็นคู่สญัญาซื%อขาย
ล่วงหนา้นั%น 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการจะทาํการวิเคราะหส์ถานะหรืออนัดบัความน่าเชื�อถือของบริษัทที�เป็นคู่สญัญาซื%อขายล่วงหนา้อย่างระมดัระวงั และสมํ�าเสมอ หากมีการปรบัตวัในทาง
ลบอย่างมีนยัสาํคญั บริษัทจดัการจะพิจารณาปรบัเปลี�ยนแผนการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ ์
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7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซื4อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื%อขายล่วงหนา้ โดยที�บริษัทจัดการเขา้เป็นคู่สญัญาที�กระทาํนอกศูนยส์ัญญาซื%อขายล่วงหนา้ (OTC) อาจมีความเสี�ยงที�คู่สัญญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได ้

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

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

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

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากความมั�นคงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัตลาดเงินตลาดทนุ รวมถึงขอ้จาํกดัทางดา้น
กฎหมาย และการทาํธุรกรรมทางการเงินของประเทศที�กองทุนไปลงทุน  ทั%งนี % ความเสี�ยงดังกล่าว อาจส่งผลใหเ้กิดความผันผวนของราคาตราสารที�ลงทุน สภาพ
คล่อง สภาวะตลาด อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวกบัประเทศนั%นๆ 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�งรวมถึงชอ้จาํกดัของ
การเคลื�อนยา้ยเงินตราต่างประเทศเขา้-ออกโดยเสรี ส่งผลใหก้องทนุอาจไม่สามารถนาํเงินลงทนุกลบัประเทศได ้ 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณก์ารเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื%นฐานต่างๆ ของประเทศที�กองทุน
ลงทนุอย่างใกลชิ้ด เพื�อประเมินความเสี�ยงจากการลงทนุในประเทศนั%นๆ ซึ�งอาจช่วยลดความเสี�ยงในส่วนนี %ได ้
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สรุปอ ัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศร ียุโรปอ ิควิตี4เฮดจ ์

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 %นไป 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 % 
5.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั%งนี % เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที�รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื�อเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือผู้

มีภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้
credit rating แบบ national scale) 

6. ตราสารที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี % 
6.1 เป็นตราสารหนี % ที�ผูอ้อกจดัตั%งขึ %นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที�ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย 
6.2 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี % 
6.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
6.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.2.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี % < 397 วนั นบัแตว่นัที�ลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะ
ตาม 6.2.1 หรือ 6.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี % 
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 % > 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ตอ้งขึ %นทะเบียน
หรืออยู่ในระบบของ regulated market 

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

7. ทรพัยส์ินดงันี % 
7.1 ตราสารที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี %  
7.1.1 เป็นตราสารหนี % ที�ผูอ้อกจดัตั%งขึ %นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั%นใน
ต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั%งขึ %นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ที�ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) 
7.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
7.1.3 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี % 
7.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื%อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
7.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี % แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ%าหนกัของทรพัยส์ินที�ลงทนุใน benchmark + 5% 
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7.1.3.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี % < 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ และไม่ไดมี้
ลกัษณะตาม 7.1.3.1 หรือ 7.1.3.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งบคุคลดงันี % 
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 % > 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ตอ้งขึ %นทะเบียน
หรืออยู่ในระบบของ regulated market 
7.2 ธุรกรรมดงันี % 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
ทะเบียนซื%อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื�อการจดทะเบียนซื%อขายในกระดานซื%อขายหลกัทรพัย์
สาํหรบัผูล้งทนุทั�วไปของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื%อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วที�อยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตทุี�อาจทาํใหมี้การเพิก
ถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื%อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื%อขาย
หลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

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

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

อัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททร ัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. การลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบริษัทที�อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 

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

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

อัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามประเภททร ัพยส์ิน (product limit)  

ประเภททร ัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใชเ้งิน ที�นิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย หรือ
คู่สญัญา ดงันี % 
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั%งขึ %น 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที�กองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธิtมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็น
กองทนุรวมที�มีอายโุครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลี�ยตามรอบอายุ
กองทนุ 
  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใช่กบักองทนุรวมที�อายโุครงการคงเหลือ 
< 6 เดือน ทั%งนี % เฉพาะกองทนุรวมที�มีอายโุครงการ > 1 ปี 
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2. ทรพัยส์ินดงันี % 
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 % แตไ่ม่รวมถึงตราสารหนี %ที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี % 
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 ในประเทศ ตามที�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 %ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อที�ตวัตราสารและ/หรือผูอ้อกตราสารที�ต ํ�ากว่าที�สามารถ
ลงทนุได ้(non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

7. derivatives ดงันี %  

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

7.2 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที�มิใช่เพื�อการลดความเสี�ยง (non-hedging) global exposure limit 

 กรณีกองทนุไม่มีการลงทนุแบบซบัซอ้น 
จาํกดั net exposure ที�เกิดจากการลงทนุใน derivatives 
โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดาํเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั product limit 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท ี$เร ียกเก็บจากผู้ซ ื 4อหร ือผู้ถ ือหน่วยลงทุนหร ือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท ี$เร ียกเก็บจากกองทุนรวม (1)  (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินทั%งหมด หกัดว้ย มลูค่าหนี %สินทั%งหมด เวน้แตค่่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที�คาํนวณ) 

รายการท ี$เร ียกเก็บ อ ัตราตามโครงการ 
เร ียกเก็บจร ิง  

1 พ.ย. 60 – 
31 ต.ค. 61 

1 พ.ย. 61 – 
31 ต.ค. 62 

1 พ.ย. 62 – 
31 ต.ค. 63 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายรวมทั4งหมดที$ประมาณการได ้ ไม่เกิน 4.6545 0.9992 1.0006 1.0000 

o ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 0.8025 0.8025 0.8025 
o ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070 0.0321 0.0321 0.0321 
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 0.1605 0.1605 
o ค่าธรรมเนียมที�ปรกึษาการลงทนุ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
o ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัช ี ตามที�จ่ายจริง 0.0041 0.0055 0.0049 
o ค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัการกองทนุ ไม่เกิน 1.0700 - - - 
o ค่าใชจ้่ายในการเก็บรกัษาหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ  ไม่เกิน 0.1070 - - - 
o ค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขาย ไม่เกิน 1.0700 - - - 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ได ้
    

o ค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ %นเพื�อการลงทนุในหลกัทรพัยต่์างประเทศ หรือ
ค่าใชจ้่ายต่างๆ อื�นใดที�เกิดขึ %นจากการทาํรายการซื %อขายหลกัทรพัย์
หรือทรพัยส์ินในต่างประเทศ ตามที�จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นตน้ 

ตามที�จ่ายจริง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

o ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ ไม่เกิน 2.2470 - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่ายทั4งหมด ไม่เกิน 4.6545 0.9992 1.0006 1.0000 

ค่าใช ้จ่ายในการซ ื4อขายหลักทร ัพย ์ ตามที�จ่ายจริง ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมท ี$เร ียกเก็บจากผู้สั$งซ ื4อหร ือผู้ถ ือหน่วยลงทุน (1) (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) 

  

รายการท ี$เร ียกเก็บ อ ัตราตามโครงการ 
เร ียกเก็บจร ิง  

1 พ.ย. 60 – 
31 ต.ค. 61 

1 พ.ย. 61 – 
31 ต.ค. 62 

1 พ.ย. 62 – 
31 ต.ค. 63 

o ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (2) ไม่เกิน 2.00 1.50 1.50 1.50 
o ค่าธรรมเนียมการรบัซื %อคืนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเขา้ (3) ไม่เกิน 2.00 1.50 1.50 1.50 
o ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ 
o 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 

หมายเหตุ :   

(1)   ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั�งซื %อหรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอื�นใดแลว้ 

(2)  บริษัทจดัการจะยกเวน้โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ เฉพาะผูล้งทนุที�ซื %อกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ (Unit Linked) 

(3)   บริษัทจดัการจะยกเวน้โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ เฉพาะการสบัเปลี�ยนหนว่ยลงทนุระหว่าง กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี % กบั 
กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี %เฮดจ ์เท่านั%น 
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ข ้อมูลอ ัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

ระหว่างวนัที� 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที� 31 ตลุาคม 2563 

PTR = 62.66% 
 

 

 

รายละเอ ียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพ ันของกองทุนรวม 

 

รายละเอ ียดการลงทุน  ณ   31 ตุลาคม 2563    
    

  
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    
หลักทร ัพยห์ร ือทร ัพยส์ินในประเทศ  72,814,958.60 4.64 
     เงินฝากธนาคาร    
         TRIS    
             Rate A  591.78 0.00 
         FITCH-LONG    
             Rate A-  11,825,655.28 0.75 
         FITCH_TH-LONG    
             Rate AAA  60,988,711.54 3.89 
หลักทร ัพยห์ร ือทร ัพยส์ินต่างประเทศ  1,498,413,563.34 95.63 
     หน่วยลงทนุ    
         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์  1,498,413,563.34 95.63 
สัญญาซื4อขายล่วงหน้า  24,374,266.38 1.55 
     สญัญาที�อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน-สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ  
         TRIS    
             Rate A+  13,207,985.70 0.84 
             Rate A  4,090,894.60 0.26 
         FITCH-LONG    
             Rate AA  7,075,386.08 0.45 
อื$นๆ   (28,691,252.29) (1.82) 
     ลกูหนี %  310,119,382.61 19.79 
     เจา้หนี %  (337,047,784.13) (21.50) 
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (1,762,850.77) (0.11) 

    
มูลค่าทร ัพยส์ินสุทธ ิ    1,566,911,536.03 100.00 
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รายละเอ ียดการลงทุนในสัญญาซื4อขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2563 
       

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค ์ มูลค่าสัญญา % NAV  วันครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน 

      (Notional Amount)     (net gain/loss) 

สญัญาที�อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 122,945,459.00 (0.0821) 2 พ.ย. 2563 (1,287,070.14) 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 237,387,085.10 0.1352 23 พ.ย. 2563 2,118,974.32 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 70,630,709.20 (0.0685) 23 พ.ย. 2563 (1,074,001.49) 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 200,054,476.80 0.1524 30 พ.ย. 2563 2,387,595.98 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 223,058,240.00 0.2289 4 ม.ค. 2564 3,586,871.55 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสี�ยง 124,251,121.80 0.1664 2 พ.ย. 2563 2,607,984.60 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสี�ยง 202,878,000.00 0.0946 14 ธ.ค. 2563 1,482,910.00 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย ์ ป้องกนัความเสี�ยง 70,888,806.00 0.0857 23 พ.ย. 2563 1,343,015.86 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี�ยง 205,541,399.89 0.1071 2 พ.ย. 2563 1,678,643.16 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี�ยง 62,852,440.80 0.0034 3 พ.ย. 2563 53,124.46 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี�ยง 75,160,722.50 (0.0394) 9 พ.ย. 2563 (617,307.65) 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี�ยง 187,763,370.00 0.1908 9 พ.ย. 2563 2,988,925.96 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี�ยง 216,097,351.20 0.2416 16 พ.ย. 2563 3,785,049.49 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี�ยง 236,910,558.50 (0.1071) 23 พ.ย. 2563 (1,678,129.10) 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี�ยง 292,743,576.00 0.3544 8 ธ.ค. 2563 5,552,634.12 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี�ยง 247,802,839.50 0.0922 21 ธ.ค. 2563 1,445,045.26 
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คาํอธ ิบายการจัดอ ันดับตราสารของสถาบันจัดอ ันดับความน่าเช ื$อถือ 

 ตราสารหนี4ระยะกลางและระยะยาว 

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 %สงูที�สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชาํระหนี % โดยผูอ้อกตราสารหนี %ไม่สามารถ

ชาํระดอกเบี %ยและคืนเงินตน้ไดต้ามกาํหนด  D D D 

 ตราสารหนี4ระยะสั4น 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธ ิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผูอ้อกตราสารหนี %มีสถานะทั%งทางดา้นการตลาดและการเงินที�แข็งแกรง่ในระดบัดีมาก มี

สภาพคล่องที�ดีมาก และนกัลงทนุจะไดร้บัความคุม้ครองจากการผดินดัชาํระหนี %ที�ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอื�น 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ออกตราสารหนี %มีสถานะทั%งด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชาํระหนี %ระยะสั%นในระดบัที�น่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผูอ้อกตราสารหนี %มีความสามารถในการชาํระหนี %ระยะสั%นในระดบัที�ยอมรบัได ้

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชาํระหนี %ระยะสั%นที�ค่อนขา้งอ่อนแอ ผูอ้อกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชาํระหนี %ไดต้รงตามกาํหนดเวลาที�ระบไุว ้C C 

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

หมายเหตุ 

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

ผลการดาํเน ินงาน 
สิ4นสุด ณ วันท ี$ 30 ตุลาคม 2563 

% 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  

(6 พฤศจิกายน 2557) 

KF-HEUROPE -2.40% -0.60% 11.80% 5.73% 4.52% 5.43% N/A 7.96% 

ดชันีชี %วดั (Benchmark)* -7.37% -1.71% 4.56% -2.38% 4.67% 5.35% N/A 7.76% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 29.96% 17.47% 19.44% 27.74% 19.27% 17.53% N/A 17.50% 

ความผนัผวนของตวัชี %วดั 30.23% 6.55% 9.47% 28.04% 18.54% 16.04% N/A 15.63% 

หมายเหตุ : *  ดชันีชี %วดั (Benchmark) คือ ดชันี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return ในสกลุเงินยโูร ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี�ยง
ดา้นอตัราแลกเปลี�ยน เพื�อเทียบกบัคา่สกลุเงินบาท ณ วนัที�คาํนวณผลตอบแทนตามสดัส่วนการทาํสญัญาป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัรา
แลกเปลี�ยนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าเงินลงทนุในตา่งประเทศ 

**  ผลตอบแทนที�มีอายเุกินหนึ�งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

 
เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี % ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ 

กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
 
 

กองทุนนี4เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -34.08% 

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

 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ 31 ตุลาคม 2563 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบคุคลใดบคุคลหนึ�ง - 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุ่มบคุคลโดยตรงไดท้ี� www.krungsriasset.com 
 
 

คาํเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณารา่งหนังสือชี %ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนี %มิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงานไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชี %ชวน
ของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที�เสนอขายนั%น 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด อาจลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื�นเพื�อบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด เช่นเดียวกันกับที�
บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื�นเพื�อกองทุนรวม ซึ�งอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้กับประโยชนข์องกองทุนรวม ทั%งนี %  
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามขอ้มลูอื�นเพิ�มเติมไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการใชข้อ้มูลในอดีตในการคาํนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิtสหสัมพันธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนจึงมีความเสี�ยง หาก
สินคา้หรือตวัแปรที�สัญญาซื%อขายล่วงหนา้อา้งอิง (underlying) และทรพัยส์ินที�ตอ้งการลดความเสี�ยงเคลื�อนไหวในทิศทางที�ไม่เป็นไปตามขอ้มูลในอดีต ซึ�งอาจ
ส่งผลใหก้ารเขา้ทาํสญัญาซื%อขายล่วงหนา้ไม่สามารถลดความเสี�ยงไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ” 

กองทนุรวมนี %ลงทนุกระจกุตวัในประเทศเยอรมนี ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี�ยงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

 
ข ้อมูล ณ วันท ี$ 27 กันยายน 2564 
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ภาคผนวก 

สรุปข ้อมูลสาํคัญที$ผู้ลงทุนควรทราบเกี$ยวกับกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ซ ึ$งเป็นกองทุนรวม ในต่างประเทศท ี$กองทุนเปิด 
กรุงศร ียุโรปอ ิควิตี4เฮดจ ์ไปลงทุน 

ช ื$อกองทุน : Allianz Europe Equity Growth Fund ซึ�งเป็นกองทนุรวมที�จดัตั%งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities) ภายใตก้ฎหมายที�เกี�ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิรก์ และเป็นสมาชิกสามญัของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge 
fund) 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ (Equity Fund) 

วันท ี$จ ัดตั4งกองทุน : 16 ตลุาคม 2549 

วัตถุประสงคแ์ละนโยบาย 
การลงทุน : 

กองทนุมีวตัถปุระสงคใ์หเ้งินลงทนุมีความเจริญเติบโตในระยะยาวโดยมุ่งเนน้การลงทนุในหุน้จดทะเบียนในตลาดหุน้ยโุรปที�
มีการเจริญเติบโตดี โดยมีหลกัเกณฑใ์นการลงทนุดงัต่อไปนี % 

-  อยู่ในแผนส่งเสริมการออมเงินระยะยาวของภาครฐั (Plan d’Epargne en Actions) ในประเทศฝรั�งเศส 

-  ลงทนุในตราสารทนุตามที�ระบไุวใ้นวตัถปุระสงคก์ารลงทนุ ไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 75 ของทรพัยส์ินของกองทนุ 

-  อาจลงทนุในตราสารทนุนอกเหนือจากที�ระบไุวใ้นวตัถปุระสงคก์ารลงทนุ ไม่เกินรอ้ยละ 25 ของทรพัยส์ินของกองทนุ 

-  อาจลงทนุในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทรพัยส์ินของกองทนุ 

-  อยู่ภายใตข้อ้จาํกดัการลงทนุของประเทศฮ่องกง (Hong Kong Restriction) 

-  อยู่ภายใตข้อ้จาํกัดการลงทุนของ GITA Restriction  อย่างไรก็ดี กองทุนจะลงทุนในตราสารที�ใหก้รรมสิทธิtในหุน้ของ
บริษัท (Equity Participation) ไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 70 ของทรพัยส์ินของกองทนุ 

อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ (สัญญาซื%อขายล่วงหน้า) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management: EPM) เช่น การทาํสัญญา Futures, Options, และ swaps เพื�อป้องกันความเสี�ยง  ซึ�ง
อาจทาํใหก้องทุนมีโอกาสและความเสี�ยงลดลง และกองทนุอาจใชต้ราสารอนพุนัธใ์นลกัษณะเก็งกาํไร เพื�อเพิ�มผลตอบแทน
จากการลงทุนใหส้มัฤทธิผลตามนโยบายการลงทุน และโดยเฉพาะอย่างยิ�งเพื�อสะทอ้นถึงภาพรวมของกองทนุ และเพื�อเพิ�ม
การลงทุนใหส้งูกว่าระดบัการลงทนุของกองทุนซึ�งลงทนุในหลกัทรพัยแ์ต่เพียงอย่างเดียว โดยมีหลกัทรพัยอ์า้งอิงไดแ้ก่ ดชันี
การเงิน (ไดแ้ก่ ค่าเงิน อตัราแลกเปลี�ยน ดอกเบี %ย ราคาและดชันีผลตอบแทนดอกเบี %ยโดยรวม), ดชันีตราสารหนี %และตราสาร
ทนุต่างๆ, ราคาสินคา้โภคภณัฑล์่วงหนา้, ดชันีราคาของโลหะมีค่า และดชันีของสินคา้โภคภณัฑต์่างๆ เป็นตน้ 

ตัวชี4วัด (Benchmark) ดชันี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return โดยสามารถดขูอ้มลูเพิ�มเติมไดท้ี�เว็บไซตw์ww.allianzgi.sg 

อายุโครงการ : ไม่กาํหนด 

บร ิษัทจัดการลงทุน : บริษัท Allianz Global Investors 

ผู้ด ูแลผลประโยชน ์/  

ผู้เก็บร ักษาทร ัพยส์ินของ
กองทุน: 

State Street Bank Luxembourg S.A. 

เว็บไซต ์: สามารถดขูอ้มลูหนงัสือชี %ชวนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื�นเพิ�มเติมไดท้ี�เว็บไซต ์www.allianzgi.sg  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) 

1. ค่าใช้จ่ายท ี$เร ียกเก็บจากผู้ซ ื 4อหร ือผู้ถ ือหน่วยลงทุน (ร ้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 (1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไม่เกิน 5.00 

 (2) ค่าธรรมเนียมการรบัซื %อคืนหน่วยลงทนุ ไม่มี 

2. ค่าใช้จ่ายท ี$เร ียกเก็บจากกองทุนรวม (ร ้อยละต่อปีของมูลค่าทร ัพยส์ินสุทธ ิของกองทุนรวม) 

 (1) ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) ไม่เกิน 2.50 (เก็บจริง 1.50*)  

 (2) ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการปฏิบตัิงานกองทนุ (Administration fee) ไม่เกิน 0.50 
(รวมถึง ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์/ เก็บรกัษาทรพัยส์ิน) 
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หมายเหต:ุ 

1) * กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการใหแ้ก่กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี %
เฮดจ ์ในอัตรารอ้ยละ 50 ซึ�งจะเท่ากับรอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) 
โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี %เฮดจ์ ทั%งนี % การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรบัเปลี�ยนได้ตามการเปลี�ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถา้มี) 

2)  กองทนุเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี %เฮดจ ์จะเป็นผูร้บัเงินค่าส่งเสริมการขายที�ไดร้บัจากตวัแทนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั (ถา้มี) โดยจะนาํเงินดงักล่าว
เก็บเขา้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุ 

 

ความเสี$ยงของกองทุนหลัก 

1.  ในระดบัความเสี�ยงสูงอนัเนื�องจากกองทุนหลกัมีเป้าหมายการลงทุนในตลาดตราสารทุน จึงมีความเสี�ยงหลายประการที�ควรคาํนึงถึง โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
ความเสี�ยงของตลาดโดยทั�วไป  ความเสี�ยงของบริษัทที�เลือกลงทุน  ความเสี�ยงของประเทศหรือภูมิภาคที�เลือกลงทุน  ความเสี�ยงดา้นความน่าเชื�อถือทาง
เครดิต ความเสี�ยงของคู่สญัญา ความเสี�ยงจากการผิดนดัชาํระหนี % และความเสี�ยงของตลาดเกิดใหม่ ความเสี�ยงจากสภาพคล่อง ความเสี�ยงของประเทศและ
การโอนเงิน ความเสี�ยงจากผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์ิน  ทั%งนี % ท่ามกลางความเสี�ยงอื�นๆ อนัเนื�องจากเป้าหมายการลงทุนในตลาดตราสารทนุ  กล่าวไดว้่า การลดลง
ของราคาตราสาร โดยเฉพาะในกรณีที�ส่งผลต่อตลาดโดยรวม และหากเกิดขึ %นเป็นระยะเวลานานอย่างมีนยัสาํคญั อาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อทรพัยส์ินของ
กองทนุหลกัได ้

2.  สาํหรบัการลงทนุในตลาดเงินและหลกัทรพัยท์ี�เกี�ยวขอ้งกับเงินฝาก ยงัมีความเสี�ยงที�ควรคาํนึงถึง ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากความเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี %ย 
ความเสี�ยงดา้นความน่าเชื�อถือทางเครดิต ความเสี�ยงของตลาดโดยทั�วไป ความเสี�ยงของบริษัทที�เลือกลงทนุ ความเสี�ยงของประเทศหรือภมิูภาคที�เลือกลงทนุ 
ความเสี�ยงของคู่สญัญา ความเสี�ยงจากการผิดนัดชาํระหนี % และความเสี�ยงของตลาดเกิดใหม่ ความเสี�ยงจากสภาพคล่อง ความเสี�ยงของประเทศและการ
โอนเงิน ความเสี�ยงจากผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์ินซึ�งควรคาํนึงถึงดว้ย 

3.  ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินในระดบัสงูอนัเนื�องจากคลาสต่างๆ (share classes) ของหน่วยลงทุนที�ไม่มีการป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน
เป็นพิเศษที�ระดบัคลาสของหน่วยลงทุนนั%นๆ   โดยมีความเสี�ยงสงูจากอตัราแลกเปลี�ยนสาํหรบันกัลงทุนที�ไม่ไดจ้ดัการป้องกนัความเสี�ยงกบัคลาสของหน่วย
ลงทนุที�ถือครอง หากพิจารณาถึงคลาสต่างๆ ของหน่วยลงทนุที�มีการป้องกนัความเสี�ยงในเงินสกลุใดสกลุหนึ�งโดยเฉพาะที�ระดบัคลาสของหน่วยลงทนุ ความ
เสี�ยงนี %จะมีขอบเขตที�นอ้ยลงสาํหรบันกัลงทุนที�มีการจดัการในอตัราแลกเปลี�ยนสกุลเงินนั%น ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนจะอยู่ในระดบัสูงหากคลาสของ
หน่วยลงทนุซึ�งเป็นสกลุเงินหลกัหรือสกลุเงินที�ใชอ้า้งอิงมีการป้องกนัความเสี�ยงของสกลุเงินที�แน่นอนเพียงสกลุเงินเดียว 

4.  นอกจากนี % ผูล้งทุนควรพิจารณาความเสี�ยงต่างๆ ดังต่อไปนี %ดว้ย ไดแ้ก่ ความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกับการชาํระเงิน ความเสี�ยงเฉพาะของการลงทุนในกองทุนที�
เลือกลงทุน  ความเสี�ยงดา้นเงินลงทุนของกองทุน ความเสี�ยงของความยืดหยุ่นที�มีขอ้จาํกัด ความเสี�ยงจากเงินเฟ้อ ความเสี�ยงจากการที�หนี %สินของหน่วย
ลงทนุคลาส (class) หนึ�งอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยลงทนุคลาส (class) อื�น ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของทรพัยส์ินที�ใชอ้า้งอิง ความเสี�ยงจาก
การเปลี�ยนแปลงหนังสือสาํคญัแสดงการจัดตั%งบริษัท นโยบายการลงทุน และลกัษณะพื%นฐานอื�นๆ ของกองทุน ความเสี�ยงดา้นบคุลากรที�มีตาํแหน่งสาํคญั 
ความเสี�ยงดา้นตน้ทนุการทาํรายการอนัเป็นผลจากการเคลื�อนยา้ยหน่วยลงทนุ และความเสี�ยงดา้นผลตอบแทนอนัเป็นความเสี�ยงที�เพิ�มสงูขึ %นอย่างมาก   

5.  กองทนุหลกัอาจมีการใชต้ราสารอนพุนัธ ์(สญัญาซื%อขายล่วงหนา้) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management: EPM) เช่น 
การทาํสญัญา Futures, Options, และ swaps เพื�อป้องกนัความเสี�ยง  ในการใชต้ราสารอนพุนัธอ์าจทาํใหภ้าพรวมของกองทนุมีโอกาสและความเสี�ยงลดลง  
นอกจากนี % กองทุนหลกัอาจใชต้ราสารอนุพนัธใ์นลกัษณะเก็งกาํไร เพื�อเพิ�มผลตอบแทนจากการลงทุนใหส้มัฤทธิผลตามนโยบายการลงทุน และโดยเฉพาะ
อย่างยิ�งเพื�อสะทอ้นถึงภาพรวมของกองทุนหลกั และเพื�อเพิ�มการลงทุนใหสู้งกว่าระดบัการลงทุนของกองทุนหลกัซึ�งลงทุนในหลกัทรพัยแ์ต่เพียงอย่างเดียว  
ในการใชต้ราสารอนุพนัธเ์พื�อสะทอ้นภาพรวมของกองทุนหลกั จะมีการจัดภาพรวมของกองทุนหลกัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการดว้ยวิธีการต่างๆ  เช่น การ
เลือกลงทนุในตราสารอนพุนัธแ์ทนการลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์เป็นตน้ หรือในกรณีการกาํหนดภาพรวมของกองทนุหลกัก็เช่นเดียวกัน องคป์ระกอบบาง
ประการของวตัถุประสงคแ์ละหลกัการการลงทุนของกองทุนหลกัอาจกาํหนดโดยอา้งอิงกับตราสารอนุพนัธ ์เช่น การใชก้ารลงทุนในตราสารอนพุนัธ ์(ซึ�งโดย
ปกติจะไม่ส่งผลต่อภาพรวมของกองทนุหลกัอย่างมีนยัสาํคญั) แสดงสถานะการถือครองสกลุเงิน เป็นตน้  โดยเฉพาะอย่างยิ�ง หากกองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์
การลงทุนที�ระบวุ่า เพื�อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนเพิ�มเติม ผูจ้ดัการกองทนุสามารถกาํหนดใหส้กลุเงินบางสกุลมีความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนแตกต่างออกไป 
และ/หรือ กาํหนดความเสี�ยงแยกต่างหากสาํหรบัหุน้ พนัธบตัร และ/หรือ ดชันีสญัญา Futures ที�อา้งอิงกับสินคา้โภคภัณฑ ์และ/หรือ ดชันีสินคา้โลหะมีค่า 
และ/หรือ ดชันีสินคา้โภคภณัฑ ์องคป์ระกอบของวตัถปุระสงคแ์ละหลกัการการลงทนุเหล่านี % จะอา้งอิงตราสารอนพุนัธเ์ป็นหลกัทั%งสิ %น 
สาํหรบักรณีที�กองทุนหลกัใชต้ราสารอนุพนัธเ์พื�อเพิ�มระดบัการลงทุนนั%น จุดประสงคก็์เพื�อใหมี้ความเป็นไปไดใ้นระยะกลางถึงระยะยาวที�กองทุนหลกัจะมี
ความเสี�ยงดา้นสภาวะตลาดสูงกว่ากองทุนลักษณะเดียวกันอื�นๆ ที�มิไดล้งทุนในตราสารอนุพันธ ์ทั%งนี % ในการใชต้ราสารอนุพนัธ ์ผูจ้ัดการกองทุนจะมีการ
ปฏิบตัิตามแนวทางการควบคมุความเสี�ยงจากการลงทนุดว้ย 

หมายเหต ุ:  
(1)  ขอ้ความในส่วนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ไดถู้กคดัเลือกมาเฉพาะส่วนที�สาํคญัและจัดแปลมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงันั%น 

ในกรณีที�มีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์
(2)  ในกรณีที�กองทุนหลักมีการแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจัดการซึ�งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสาํคญั บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการให้

สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
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                          - กองทุนเปิดกรุงศร ียุโรปอ ิควิตี �เฮดจ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ผลการดาํเน ินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) (กองทุนหลัก)* 

 

 

 

 

*ขอ้มลู ณ เดือนตลุาคม 2563 จาก Fund Factsheet ของกองทนุหลกั 
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ส่วนที ่1 รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 

ค าจ ากัดความ / ค านิยาม : 
 
ในเอกสำรฉบบันี ้เวน้แตเ่นือ้ควำมจะแสดงใหเ้ห็นเป็นควำมหมำยอื่น ค ำจ ำกดัควำมต่ำง ๆ ใหม้ีควำมหมำยตำมที่ใหไ้วด้งัตอ่ไปนี ้ 
 
กองทนุ/กองทนุเปิด/กองทนุรวม หมำยถึง กองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์ 
 
กองทนุหลกั หมำยถึง กองทนุตำ่งประเทศที่กองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์น ำเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุ  
 
กองทนุตำ่งประเทศ หมำยถึง กองทนุที่จดัตัง้และจดักำรในตำ่งประเทศ หรือกองทนุอื่นใดที่มลีกัษณะเช่นเดียวกนันี ้ 
 
หน่วยลงทนุ หมำยถึง หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์ 
 
บรษัิทจดักำร หมำยถึง บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงศร ีจ ำกดั  
 
ผูด้แูลผลประโยชน ์หมำยถึง ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ หมำยถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงศร ีจ ำกดั  
 
ผูร้บัฝำกทรพัยส์ินในตำ่งประเทศ หมำยถึง ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ และ/หรือผูร้บัฝำกหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ  
 
ผูส้นบัสนนุ หมำยถึง ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจดทะเบียน หมำยถึง บรษัิทที่มีหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บักำรจดทะเบียนหรอืไดร้บัอนญุำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
บรษัิทขึน้ทะเบียน หมำยถึง บรษัิทที่มีหลกัทรพัยซ์ือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยก์รุงเทพ  
 
ตลำดหลกัทรพัย ์หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
วนัท ำกำร หมำยถึง วนัเปิดท ำกำรตำมปกติของบรษัิทจดักำร และ/หรอื วนัท ำกำรของกองทนุหลกั  
 
วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุตำมที่บรษัิทจดักำรประกำศก ำหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส ำคญัและ/หรอืช่องทำง
อื่นใดตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร  
 
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุตน้ทำง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง 
(“กองทนุปลำยทำง”) ในกลุม่ “กรุงศรไีทยแลนด”์ ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
ค ำเสนอซือ้ หมำยถึง ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจกำรเป็นกำรทั่วไปที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ตอ้งปฏิบตัิตำมประกำศวำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำร 
ในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร  
 
มลูค่ำหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิหำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท ำกำรที่ค  ำนวณ  
 
รำคำขำยหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุวใ้นโครงกำร บวกดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ 
และคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ (ถำ้มี)  
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รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุวใ้นโครงกำร หกัดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ (ถำ้มี)  
 
รำคำขำยหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุว้
ในโครงกำร บวกดว้ยคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ (ถำ้มี)  
 
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำร
ที่ระบไุวใ้นโครงกำร หกัดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ (ถำ้มี)  
 
แกไ้ขรำคำยอ้นหลงั หมำยถึง แกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูตอ้งใหเ้ป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งโดยแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัตัง้แตว่นัที่รำคำหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูตอ้งจนถึงปัจจบุนั  
 
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรอืลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หรอืผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุที่มีรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง หรอืกำรจ่ำยเงินซึง่มี
มลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง แทนกำรเพิ่มหรอืลดจ ำนวนหน่วยลงทนุ  
 
กิจกำร หมำยถึง บรษัิทที่มีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์บรษัิทที่มีหลกัทรพัยซ์ือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรือบรษัิทมหำชน จ ำกดั  
 
สถำบนักำรเงิน หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมของสถำบนักำรเงิน  
 
สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัอนญุำตและจดทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อท ำ
กำรส่งเสรมิและพฒันำธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทที่เก่ียวกบักำรจดักำรลงทนุ  
 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
วงเงินรบัอนญุำต หมำยถึง วงเงินที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่มีอ  ำนำจตำมกฎหมำย
ใดๆ อนญุำตหรอืเห็นชอบใหก้องทนุ โดยบริษัทจดักำรสำมำรถเคลื่อนยำ้ยเงินลงทนุเพื่อไปลงทนุในต่ำงประเทศได ้
 
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต หมำยถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิตที่ไดร้บักำรอนมุตัิจำกกรมกำรประกนัภยั  
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หมำยถึง กรมธรรมท์ี่บรษัิทประกนัชีวิตออกใหผู้เ้อำประกนัภยั เพื่อเป็นหลกัฐำนวำ่ผูเ้อำประกนัภยัและบริษัท
ประกนัภยัไดม้ีกำรท ำสญัญำประกนัชีวิตและสญัญำกำรลงทนุในหน่วยลงทนุ โดยมีขอ้ตกลงวำ่ผูเ้อำประกนัจะช ำระเงินคำ่เบีย้ประกนัชีวิตใหแ้ก่บรษัิท
ประกนัชีวิตส ำหรบักำรใหค้วำมคุม้ครองตอ่กำรมรณะหรอืกำรจ่ำยเงินเมื่อทรงชีพ และผูเ้อำประกนัภยัจะช ำระเงินคำ่หน่วยลงทนุเพื่อลงทนุในกองทนุ
รวมโดยผ่ำนบรษัิทประกนัชีวิตในฐำนะตวัแทนสนบัสนนุ 
 
บรษัิทประกนัชีวิต หมำยถึง บรษัิทประกนัชีวิตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยประกนัชีวิต  
 
มติพิเศษ หมำยถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่เขำ้รว่มประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรอืของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสือแจง้มติและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
มติเสียงขำ้งมำก หมำยถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่เขำ้รว่มประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรอืของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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ค าอธิบายศัพทเ์รื่องการลงทนุของกองทุนเพือ่ประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถงึค าศัพทท์ีป่รากฏในหวัข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย ์ 
 
“กลุม่กิจกำร” หมำยถึง บรษัิทใหญ่และบรษัิทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่สภำวิชำชีพบญัชีก ำหนดใหจ้ดัท ำงบกำรเงินรวม  
 
“กองทนุฟ้ืนฟ”ู หมำยถึง กองทนุเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธนำคำรแห่งประเทศไทย  
 
“กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย” หมำยถึง กองทนุรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพื่อสง่เสรมิกำรพฒันำตลำดพนัธบตัรสกลุเงินทอ้งถิ่นในภมูิภำคตำมโครงกำรจดัตัง้
กองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตำมมติของที่ประชมุกลุม่ธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia and 
Pacific Central Banks (EMEAP)  
 
“กองทนุ AI” หมำยถึง กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มใิช่รำยย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กองทนุ buy & hold” หมำยถึง กองทนุรวมที่มุ่งเนน้ลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวจ้นครบก ำหนดอำยขุองทรพัยส์ิน หรือครบอำยขุอง
รอบกำรลงทนุของกองทนุรวม หรอืครบอำยขุองกองทนุรวม  
 
“กองทนุ CIS ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทนุที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศซึง่มีลกัษณะเป็นโครงกำรลงทนุแบบกลุม่ (collective investment 
scheme) ทัง้นี ้ไม่ว่ำกองทนุดงักลำ่วจะจดัตัง้ในรูปบรษัิท ทรสัต ์หรือรูปอื่นใดแตไ่ม่รวมถึงกองทนุ property กองทนุ infra กองทนุ private equity ที่
จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ  
 
“กองทนุ ETF ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ  
 
“กองทนุ infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลงทนุในทรพัยส์ินที่เก่ียวขอ้งกบัโครงสรำ้งพืน้ฐำนของประเทศต่ำง ๆ ซึง่ไดแ้ก่  
1. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลำดทนุ  
2. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนตำ่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงคห์ลกัในกำรลงทนุในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทุนรวม
โครงสรำ้งพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่ำกองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนดงักลำ่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัททรสัต ์หรือรูปอื่นใด  
 
“กองทนุ LTF” หมำยถึง กองทนุรวมหุน้ระยะยำว (Long Term Equity Fund)  
 
“กองทนุ private equity” หมำยถึง กิจกำรเงินรว่มลงทนุ (private equity) ที่อำจจดัตัง้ขึน้ในรูปของบรษัิท ทรสัต ์หรอืรูปแบบอื่นใด และมีลกัษณะของ
กิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กิจกำรเงินรว่มลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดกำรจดักำรเงินทนุของกิจกำรเงิน
รว่มลงทนุที่ไม่ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุสว่นบคุคล  
2. กิจกำรเงินรว่มลงทนุตำมกฎหมำยตำ่งประเทศที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พื่อกำรลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต ่2 รำยขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรจดักำรทรพัยส์ินสว่นตวัของ
บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
(ข) มีกำรมอบหมำยใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุและทรพัยส์นิที่เกิดจำกเงินทนุ  
(ค) มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรอื่นผ่ำนกำรเขำ้ท ำสญัญำกำรลงทนุในหุน้หรอืกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรไดม้ำซึง่หุน้ของกิจกำร
นัน้ในภำยหลงั โดยมีสว่นในกำรก ำกบัดแูลแผนธุรกิจกำรด ำเนินงำนหรอืกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน หรอืกำรด ำเนินกำรอื่นใดในลกัษณะที่สะทอ้นถึง
กำรมีบทบำทตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรดงักลำ่ว  
 
“กองทนุ property” หมำยถึง กองทรพัยส์ินที่เก่ียวขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยท์ี่อยู่ภำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัย ์ 
2. ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลำดทนุ  
3. foreign REIT  
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“กองทนุ UI” หมำยถึง กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุสถำบนัหรอืผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กำรลดควำมเสี่ยง” หมำยถึง กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรลงทนุโดยกำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน derivatives ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
1. ไม่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อหำผลประโยชนโ์ดยกำรเก็งก ำไร (speculate)  
2. มีผลใหค้วำมเสี่ยงในกำรลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง  
3. เป็นกำรลดควำมเสี่ยงทั่วไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของทรพัยส์ินที่ตอ้งกำรลดควำมเสี่ยง  
4. สำมำรถลดควำมเสี่ยงไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
“โครงกำร” หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
“เงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก” หมำยถึง ทรพัยส์ินดงันี ้ 
1. เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรอืตรำสำรอื่นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัเงินฝำก  
2. สลำกออมทรพัยท์ี่ออกตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธนำคำรออมสิน  
 
“เงินฝำกอิสลำม” หมำยถึง ขอ้ตกลงที่เป็นไปตำมหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะที่เทยีบเคียงไดก้บัเงินฝำก โดยคูส่ญัญำที่เทียบเคียงไดก้บัผู้
ฝำกสำมำรถเรยีกคืนเงินตน้จำกคูส่ญัญำฝ่ำยที่เทียบเคียงไดก้บัผูร้บัฝำกไดเ้ต็มจ ำนวน ณ เวลำใด ๆ  
 
“ดชันีกลุม่สินคำ้โภคภณัฑ”์ หมำยถึง ดชันีที่มีองคป์ระกอบเป็นสินคำ้โภคภณัฑห์ลำยชนิด  
 
“ดชันีเงินเฟ้อ” หมำยถึง ดชันีที่จดัท ำขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัรำเงินเฟ้อ  
 
“ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ” ตรำสำรทำงกำรเงินที่มีเง่ือนไขใหแ้ปลงสภำพเป็นหุน้ได ้ 
 
“ตรำสำรภำครฐัไทย” หมำยถึง ตรำสำรดงันี ้ 
1. ตั๋วเงินคลงั  
2. พนัธบตัรรฐับำล หรือพนัธบตัร ธปท.  
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรอืหุน้กู ้ที่กระทรวงกำรคลงัหรอืกองทนุฟ้ืนฟเูป็นผูม้ีภำระผกูพนั  
 
“ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ” หมำยถึง ตรำสำรที่มีรูปแบบท ำนองเดียวกบัตรำสำรภำครฐัไทยที่รฐับำลต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลงั ธนำคำรกลำง 
หรอืหน่วยงำนของรฐับำลต่ำงประเทศ หรือองคก์ำรระหว่ำงประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้  ำ้ประกนั แตไ่ม่รวมถึงตรำสำรที่ออกโดยองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นของประเทศนัน้  
 
“ตรำสำร Basel III” หมำยถึง ตรำสำรเพื่อกำรนบัเป็นเงินกองทนุของสถำบนักำรเงินไม่วำ่ตำมกฎหมำยไทยหรอืตำ่งประเทศ ที่มีกำรอำ้งอิงจำก
หลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูลสถำบนักำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)  
 
“ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ” หมำยถึง ศนูยก์ลำงหรอืเครอืข่ำยใด ๆ ที่จดัใหม้ีขึน้เพื่อกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์นตำ่งประเทศ โดยมีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้ 
1. มีกำรรวบรวมค ำเสนอซือ้เสนอขำยหลกัทรพัยจ์ำกผูเ้สนอซือ้หลำยรำยและผูเ้สนอขำยหลำยรำย  
2. มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑห์รอืจดัใหม้ีระบบ ซึง่ก ำหนดเก่ียวกบัวิธีกำรในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นกำรล่วงหนำ้ โดยผูใ้หบ้รกิำรไม่อำจใชด้ลุยพินิจ
ในกำรจดักำรซือ้ขำยเป็นประกำรอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขำยยินยอมที่จะผกูพนัตำมหลกัเกณฑห์รอืระบบนัน้  
 
“ธปท.” หมำยถึง ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
 
“ธพ.” หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย ์ 
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“บค.” หมำยถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ 
 
“บง.” หมำยถึง บริษัทเงินทนุ  
 
“บล.” หมำยถึง บริษัทหลกัทรพัย ์ 
 
“บลจ.” หมำยถึง บล. ที่ไดร้บัใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุรวม หรอืกำรจดักำรกองทนุสว่นบคุคล  
 
“บริษัทจดทะเบียน” หมำยถึง บรษัิทที่มีหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บักำรจดทะเบียนหรอืไดร้บักำรอนญุำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยไดใ้น SET  
 
“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำและเปิดเผย
ลำ่สดุ ทัง้นี ้หำกไม่มีงบกำรเงินรวมใหพ้ิจำรณำตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ที่ปรำกฏในบญัชีรำยช่ือผูถื้อหุน้ลำ่สดุ  
 
“บริษัทใหญ่” หมำยถึง บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำและเปิดเผย
ลำ่สดุ ทัง้นี ้หำกไม่มีงบกำรเงินรวมใหพ้ิจำรณำตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ที่ปรำกฏในบญัชีรำยช่ือผูถื้อหุน้ลำ่สดุ  
 
“แบบ filing” หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์ 
 
“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน”์ หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจำกหลกัทรพัยอ์ำ้งอิงซึง่ก ำหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิ่มเติม (ฉบบัที่ 6)  
 
“ผูม้ีภำระผกูพนั” หมำยถึง ผูท้ี่มีภำระผกูพนัในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้  ำ้
ประกนั แลว้แตก่รณี  
 
“ศนูยซ์ือ้ขำยderivatives” หมำยถึง ศนูยซ์ือ้ขำยดงันี ้ 
1. ศนูยซ์ือ้ขำย derivatives ที่ไดร้บัใบอนญุำตตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้  
2. ศนูยซ์ือ้ขำย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึน้และใหบ้รกิำรไดต้ำมกฎหมำยตำ่งประเทศและไดร้บักำรยอมรบัจำกส ำนกังำน  
 
“หน่วย CIS” หมำยถึง หน่วยของกองทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยู่ภำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป 
กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มใิช่รำยย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถำบนั และกองทนุสว่นบคุคล  
2. หน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ  
 
“หน่วย infra” หมำยถึง หน่วยของกองทรพัยส์ินที่เก่ียวขอ้งกบัโครงสรำ้งพืน้ฐำนซึง่อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรอืตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลำดทนุ  
2. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนตำ่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย ตำ่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงคห์ลกัในกำรลงทนุในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุ
โครงสรำ้งพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่ำจะจดัตัง้ในรูปบรษัิท ทรสัต ์หรือรูปอื่นใด  
 
“หน่วย private equity” หมำยถึง หน่วยของกิจกำรเงินรว่มลงทนุ (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต ์ตรำสำรหรอืหลกัฐำนแสดงสิทธิในทรพัยส์ิน 
ของกิจกำรเงินรว่มลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ทัง้นี ้ไมว่่ำกิจกำรดงักลำ่วจะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบรษัิท ทรสัต ์หรือรูปแบบอื่นใด  
1. กิจกำรเงินรว่มลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดกำรจดักำรเงินทนุของกิจกำรเงิน
รว่มลงทนุที่ไม่ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุสว่นบคุคล  
2. กิจกำรเงินรว่มลงทนุตำมกฎหมำยตำ่งประเทศที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พื่อกำรลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต ่2 รำยขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรจดักำรทรพัยส์ินสว่นตวัของ
บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
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(ข) มีกำรมอบหมำยใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุและทรพัยส์นิที่เกิดจำกเงินทนุ  
(ค) มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรอื่นผ่ำนกำรเขำ้ท ำสญัญำกำรลงทนุในหุน้หรอืกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรไดม้ำซึง่หุน้ของกิจกำร
นัน้ในภำยหลงั โดยมีสว่นในกำรก ำกบัดแูลแผนธุรกิจ กำรด ำเนินงำนหรอืกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน หรอืกำรด ำเนินกำรอื่นใดในลกัษณะที่สะทอ้นถึง
กำรมีบทบำทตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรดงักลำ่ว  
 
“หน่วย property” หมำยถึง หน่วยของกองทรพัยส์นิที่เก่ียวขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยซ์ึง่อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัยท์ี่อยู่ภำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัย ์ 
2. ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลำดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“หุน้กูร้ะยะสัน้” หมำยถึง หุน้กูท้ี่มีก ำหนดเวลำช ำระหนีไ้ม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัที่ออกหุน้กู ้ 
 
“B/E” หมำยถึง ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)  
 
“benchmark” หมำยถึง ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรอืองคป์ระกอบของดชันีที่มีกำรเผยแพรอ่ย่ำงกวำ้งขวำงและสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทนุ
ของกองทนุนัน้  
 
“CIS operator” หมำยถึง บคุคลดงันี ้ 
1. บลจ.ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือ  
2. ผูท้  ำหนำ้ที่บรหิำรจดักำรกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ  
 
“concentration limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมควำมมีสว่นไดเ้สียในกิจกำรที่ลงทนุ  
 
“counterparty limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่คูส่ญัญำ  
 
“CRA” หมำยถึง สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน เวน้แตท่ี่ก ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะใน
ภำคผนวก 5 สว่นที่ 5  
 
“credit derivatives” หมำยถึง derivatives ที่มีลกัษณะเป็นกำรเคลื่อนยำ้ยควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตของทรพัยส์ินที่ไดร้บักำรประกนัควำมเสี่ยงจำก
คูส่ญัญำฝ่ำยหนึ่งไปยงัคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคูส่ญัญำฝ่ำยหนึ่งซึง่มีภำระผกูพนัที่จะตอ้งช ำระเงินใหแ้ก่คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 
เมื่อเกิดเหตกุำรณท์ี่มีผลตอ่กำรช ำระหนี ้(credit event) ของทรพัยส์ินที่ไดร้บักำรประกนัควำมเสี่ยง จะไดร้บัผลตอบแทนหรอืคำ่ธรรมเนียมส ำหรบักำร
มีภำระผกูพนัดงักลำ่ว  
 
“credit event” หมำยถึง เหตกุำรณท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมที่ระบใุนขอ้ตกลงของตรำสำรหรอืสญัญำ  
 
“credit rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือที่จดัท ำโดย CRA ซึง่เป็นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรหรอืสญัญำ  
 
“currency risk” หมำยถึง ควำมเสี่ยงดำ้น FX  
 
“delta” หมำยถึง อตัรำเปรยีบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรอืสญัญำ กบัรำคำ underlying ของตรำสำรหรอืสญัญำ แลว้แตก่รณี  
 
“derivatives” หมำยถึง สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้  
 
“derivatives on organized exchange” หมำยถึง derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำย derivatives  
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“discount rate” หมำยถึง อตัรำสว่นลดของหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรที่มีกำรลงทนุที่จะใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำของหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรนัน้  
 
“DW” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants)  
 
“foreign REIT” หมำยถึง กองทรสัตห์รอืกองอสงัหำรมิทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงคห์ลกัในกำรลงทนุ ใน
อสงัหำรมิทรพัยห์รอืในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์ทัง้นี ้ไม่วำ่กองทรสัตห์รอืกองดงักลำ่วจะจดัตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรือรูปอื่นใด  
 
“FX” หมำยถึง อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ (Foreign Exchange)  
 
“GMS” หมำยถึง ประเทศกลุม่อนภุมูิภำคลุม่แม่น ำ้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ไดแ้ก่ รำชอำณำจกัรกมัพชูำ สำธำรณรฐัประชำธิปไตย
ประชำชนลำว สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำร ์สำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรฐัประชำชนจีน (เฉพำะมณฑลยนูนำน)  
 
“group limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมกลุม่กิจกำร โดยกำรน ำอตัรำสว่นกำรลงทนุในแตล่ะบรษัิทที่อยู่ในกลุม่กิจกำรมำค ำนวณ
รวมกนั  
 
“guarantor rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผูม้ีภำระผกูพนัในฐำนะผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลักหลงั หรือผูค้  ำ้ประกนั  
 
“international scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัที่ใชเ้ปรยีบเทียบระหวำ่งประเทศ  
 
“investment grade” หมำยถึง credit rating ในระดบัที่สำมำรถลงทนุได ้ 
 
“IOSCO” หมำยถึง International Organization of Securities Commissions  
 
“IPO” หมำยถึง กำรเสนอขำยตรำสำรตอ่ประชำชนเป็นกำรทั่วไปในครัง้แรก (Initial Public Offering)  
 
“issue rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิ  
 
“issuer rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผูอ้อกตรำสำรหรอืคูส่ญัญำ  
 
“market price” หมำยถึง มลูค่ำตำมรำคำตลำด  
 
“MF” หมำยถึง กองทนุรวม (Mutual Fund)  
 
“MMF” หมำยถึง กองทนุรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)  
 
“national scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัที่ใชเ้ปรยีบเทียบภำยในประเทศ  
 
“NAV” หมำยถึง มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ (Net Asset Value)  
 
“net exposure” หมำยถึง มลูค่ำกำรลงทนุสทุธิในทรพัยส์ินไม่วำ่เป็นกำรลงทนุโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่ำนกำรลงทนุในตรำสำรหรอืสญัญำที่ให้
ผลตอบแทนโดยอำ้งอิงอยู่กบัทรพัยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมีควำมเสี่ยงในทรพัยส์ินนัน้  
 
“Non-retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมที่มีผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผูล้งทนุประเภทสถำบนั ซึง่อยู่ภำยใตบ้งัคบัของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถำบนั และ
กองทนุสว่นบคุคล  
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“notional amount” หมำยถึง มลูค่ำตำมหนำ้สญัญำของ derivatives  
 
“obligation” หมำยถึง ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์นิที่ขอ้ตกลงตำม credit derivatives อำ้งอิงถึง (obligation category & obligation 
characteristics)  
 
“options” หมำยถึง สญัญำที่มีลกัษณะตำม (3) ของนิยำม “สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้” ในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบญัญตัิสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ พ.ศ. 
2546  
 
“OTC derivatives” หมำยถึง derivatives ซึง่ซือ้ขำยนอกศนูยซ์ือ้ขำย derivatives  
 
“P/N” หมำยถึง ตั๋วสญัญำใชเ้งิน (Promissory Note)  
 
“portfolio duration” หมำยถึง อำยเุฉลี่ยของทรพัยส์ินที่ลงทนุ ซึง่ไดจ้ำกกำรค ำนวณค่ำตำมมำตรฐำนสำกล  
 
“product limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมประเภททรพัยส์ิน  
 
“PVD” หมำยถึง กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ (Provident Fund)  
 
“regulated market” หมำยถึง ศนูยก์ลำงที่จดัช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผูค้ำ้เพื่อใหเ้กิดกำรเจรจำตอ่รองซือ้ขำยตรำสำรระหวำ่งกนัได ้รวมทัง้ให้
ขอ้มลูต่ำงๆ ที่เก่ียวกบัตรำสำรนัน้ โดยศนูยก์ลำงดงักลำ่วอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของทำงกำรหรอืหน่วยงำนที่ท  ำหนำ้ที่ก ำกบัดแูลดำ้นหลักทรพัยห์รอื
ตรำสำรที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัหลกัทรพัย ์ 
 
“repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน (repurchase agreement)  
 
“retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป (retail Mutual Fund)  
 
“reverse repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repurchase agreement)  
 
“SBL” หมำยถึง ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจกำรกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending)  
 
“securities lending” หมำยถึง ธุรกรรมกำรใหย้ืมหลกัทรพัย ์ 
 
“SET” หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
“share warrants” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้  
 
“single entity limit” หมำยถึง อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญำ  
 
“SIP” หมำยถึง Specific Investment Products  
 
“SN” หมำยถึง ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้แฝง (Structured Note)  
 
“sovereign rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผูอ้อกตรำสำรมีถ่ินที่อยู่ ซึง่เป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผิดนดั
ช ำระหนีข้องรฐับำลของประเทศนัน้  
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“TBMA” หมำยถึง สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association)  
 
“TSFC” หมำยถึง บล. ที่ไดร้บัใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรใหส้ินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
“TSR” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุน้เพิ่มทนุที่โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right)  
 
“underlying” หมำยถึง สินคำ้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง  
 
“WFE” หมำยถึง World Federation of Exchanges  

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทนุรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์ 
 
1.2. ช่ือโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  Krungsri Europe Equity Hedged Fund  
 
1.3. ช่ือย่อ :  KF-HEUROPE  
 
1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยหลำยครัง้  
 
1.6. กำรก ำหนดอำยโุครงกำร :  ไม่ก ำหนด  
 
1.7. อำยโุครงกำร : -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8. อำยโุครงกำรถึงวนัที่ (กรณีก ำหนดอำยเุป็นช่วงเวลำ) : -  
 
1.9. เง่ือนไข (อำยโุครงกำร) :  

กองทนุนี ้จดัอยู่ในกลุม่กองทนุ “กรุงศรไีทยแลนด”์ ซึง่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัสิทธิประโยชนใ์นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในกลุม่กองทนุดงักลำ่ว
ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทนุเพื่อผูล้งทนุทั่วไป  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว ้จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่สนอขาย :  

2.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร : 100,000,000,000.00 บำท 
 
2.2. เง่ือนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร) :  

(1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจดักำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 
ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำร ทัง้นี ้หำกบรษัิทจดักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร (ใช ้green shoe option) แตไ่ม่เต็มจ ำนวนที่
เพิ่มอีกรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำรซึง่เท่ำกบั 150 ลำ้นบำท บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุและ
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ด ำเนินกำรจดทะเบียนกองทรพัยส์นิเป็นกองทนุรวมก่อนครบก ำหนดสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุทรำบลว่งหนำ้  
 
(2) บริษัทจดักำรจะจดัสรรวงเงินลงทนุในต่ำงประเทศใหก้บักองทนุรวมไม่เกินวงเงินตำมที่ไดร้บักำรจดัสรรจำกหน่วยงำนที่มีอ  ำนำจ  
 
(3) หำกบรษัิทจดักำรน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศรวมกนัแลว้เกินกวำ่รอ้ยละ 75 ของวงเงินที่ไดร้บัจดัสรรใหส้ำมำรถน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศ 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรขอวงเงินเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนที่มีอ  ำนำจในกำรจดัสรรเงินลงทนุในต่ำงประเทศใหก้บักองทนุไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมติ
เห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรดงักลำ่วโดยค ำนงึถึงประโยชนส์งูสดุที่กองทนุและผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัเป็นส ำคญั  
 
(4) ในกรณีที่กองทนุระดมทนุในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไดจ้ ำนวนนอ้ยกวำ่ 50 ลำ้นบำท บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำร
จดัตัง้กองทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร ทัง้นี ้หำกยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุ บรษัิทจดักำรจะคืนเงินคำ่สั่งซือ้แก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 
3 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
2.3. มลูค่ำที่ตรำไวต้่อหน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหน่วยลงทนุ : 10,000,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. รำคำของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท  
 
2.6. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก : 2,000.00 บำท  
 
2.7. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 2,000.00 บำท  
 
2.8. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน : 2,000.00 บำท  
 
2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ตำ่ของกำรสั่งขำยคืน : 200 หน่วย  
 
2.10. มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 0.00 บำท  
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 200 หน่วย  
 
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ไม่มี  
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทนุ ลักษณะพเิศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผล
โดยวธิีอ่ืนทีจ่ะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงกำร :  

เพื่อระดมทนุจำกผูล้งทนุทั่วไปและน ำเงินไปลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศซึง่เนน้ลงทนุในหุน้จดทะเบียนในตลำดหุน้ยโุรปที่มีกำร
เจรญิเติบโตดี เพื่อโอกำสไดร้บัผลตอบแทนที่เหมำะสมกบันโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงดำ้น
เศรษฐกิจ กำรเมือง และสงัคมของประเทศในแถบยโุรปได ้ 
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3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ตรำสำรแห่งทนุ  
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  
- กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 
     ช่ือกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : Allianz Europe Equity Growth Fund  
     กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขำยในประเทศ : ลกัเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG) 
 
3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในต่ำงประเทศ : กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ  
วงเงินกำรลงทนุในตำ่งประเทศบำงสว่น ไม่เกิน  ลำ้นเหรียญ  
 
3.5. นโยบำยกำรกูย้ืม (ถำ้มี) :   

กำรกูย้ืมเงินหรอืท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน  
บรษัิทจดักำรอำจกูย้ืมเงินหรอืท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพื่อบรหิำรสภำพคลอ่งของกองทนุเป็นกำรชั่วครำวได ้โดย ณ สิน้วนัใด อตัรำส่วน
กำรกูย้ืมและกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน เมื่อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม เวน้แตก่ำรเกิน
อตัรำสว่นดงักลำ่วมิไดเ้กิดจำกกำรกูย้ืมเงินหรอืท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพิ่มเติม ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
 
3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงคข์องกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ : กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)  
 
3.7. กำรลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้แฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  อื่น ๆ  
- กองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทนุหลกั (Passive Management) สว่นกองทนุหลกั Allianz 
Europe Equity Growth Fund มีกลยทุธใ์นกำรบรหิำรแบบเชิงรุก (Active Management)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อำ้งอิง (Benchmark) :   

1.ดชันี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return สดัส่วน (%):100.00 
หมำยเหต:ุบรษัิทจดักำรจะใชต้วัชีว้ดัตำมกองทนหลกัในสกลุเงินยโูร ปรบัดว้ยอตัรำแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ำคำ่สกลุเงินบำท ณ วนัที่ค  ำนวณ
ผลตอบแทน 

หมำยเหต:ุ 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรยีบเทียบตำมที่บรษัิทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึง่อยู่ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทนุ
ที่ก ำหนด โดยบรษัิทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ัด ค ำอธิบำยเก่ียวกบัตวัชีว้ดั 
และเหตผุลในกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลำ่วผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซตข์องบรษัิทจดักำร ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำร
ตดัสินใจลงทนุได ้ 
 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดของสมำคมบรษัิทจดักำรลงทนุ และ/หรอื ประกำศ 
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เก่ียวกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำร
ใชเ้ปรยีบเทียบในกรณีที่ผูอ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท ำหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัรำดังกลำ่วอีกตอ่ไป โดยบรษัิทบรษัิทจดักำรจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลง
ดงักลำ่วใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซตข์องบรษัิทจดักำร ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูกำร
ตดัสินใจลงทนุได ้ 
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3.10. ลกัษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  
 
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศที่มีเปำ้หมำยใหผ้ลตอบแทนในกำรถือครองหน่วยลงทนุในระยะยำว โดยจะลงทนุใน
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศ ช่ือ Allianz Europe Equity Growth Fund (“กองทนุหลกั”) ซึง่เป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยใหก้บัผูล้งทนุทั่วไป 
จดัตัง้และบรหิำรจดักำรโดยบรษัิท Allianz Global Investors และเป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้ตำมระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities) ภำยใตก้ฎหมำยที่เก่ียวขอ้งของประเทศลกัเซมเบอรก์ (Luxembourg) ซึง่เป็นสมำชิกสำมญัของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 
 
บรษัิทจดักำรจะท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัที่ประเทศสิงคโปร ์และจะลงทนุในสกลุเงินยโูรเป็นสกลุเงินหลกั ในขณะที่กองทนุหลกัจะ
ลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินในสกลุเงินตำ่งๆ เช่น ยโูร ปอนดอ์งักฤษ โครนเดนมำรก์ โครนสวีเดน ฟรงักส์วิส เป็นตน้ ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวน
สิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัดงักลำ่ว เป็นประเทศอื่นใดนอกเหนือจำกประเทศสิงคโปรด์งักลำ่ว ซึง่ไดแ้ก่ ประเทศ
ฮ่องกง และ/หรอืเปลี่ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสกลุเงินสิงคโปรด์อลลำร ์สกลุเงินฮ่องกงดอลลำร ์หรือสกลุเงินเหรียญสหรฐัในภำยหลงัก็ได ้โดยถือวำ่
ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ในกรณีที่มกีำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ (ประเทศ) ที่ท  ำกำรซือ้ขำยและ/หรอืสกลุเงินที่ใชใ้นกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุของกองทนุหลกั ซึง่บรษัิทจดักำรจะค ำนงึถึงประโยชนข์องกองทนุเป็นส ำคญั บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนั 
โดยสง่จดหมำยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรำย และประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวข้อง  
 
อนึ่ง กองทนุหลกัขำ้งตน้มีกำรเสนอขำยในหลำยคลำส (classes) ซึง่สำมำรถลงทนุไดท้ัง้ผูล้งทนุทั่วไป และ/หรอืผูล้งทนุสถำบนั โดยแตล่ะคลำสของ
หน่วยลงทนุอำจมีควำมแตกตำ่งกนัในเรื่องของนโยบำยกำรจดัสรรก ำไร/ผลตอบแทน ค่ำธรรมเนียม หรอืคณุสมบตัิของผูล้งทนุ เป็นตน้ ซึง่บรษัิท
จดักำรจะพิจำรณำเลือกลงทนุใน Class AT (EUR) Acc. อย่ำงไรก็ดี บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทนุ
ตำมควำมเหมำะสมในภำยหลงัก็ได ้ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นกำรด ำรงวตัถปุระสงคข์องกำรบรหิำรจดักำรกองทนุใหเ้ป็นไปตำมที่ไดร้ะบใุนหนงัสือชีช้วนฯ 
นี ้โดยถือวำ่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ (รำยละเอียดของประเภทของ Share classes สำมำรถดเูพิ่มเติมไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุหลกัจำกเว็บไซตข์องกองทนุหลกั)  
 
วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทนุของกองทุนหลกั :  
 
กองทนุมีวตัถปุระสงคใ์หเ้งินลงทนุมีควำมเจรญิเติบโตในระยะยำวโดยมุ่งเนน้กำรลงทนุในหุน้จดทะเบียนในตลำดหุน้ยโุรปที่มีกำรเจริญเติบโตดี โดยมี
หลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
- อยู่ในแผนสง่เสรมิกำรออมเงินระยะยำวของภำครฐั (Plan d’Epargne en Actions) ในประเทศฝรั่งเศส  
- ลงทนุในตรำสำรทนุตำมที่ระบไุวใ้นวตัถปุระสงคก์ำรลงทนุ ไม่ต ่ำกวำ่รอ้ยละ 75 ของทรพัยส์ินของกองทนุ  
- อำจลงทนุในตรำสำรทนุนอกเหนือจำกที่ระบไุวใ้นวตัถปุระสงคก์ำรลงทุน ไม่เกินรอ้ยละ 25 ของทรพัยส์ินของกองทนุ  
- อำจลงทนุในประเทศตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทรพัยส์ินของกองทนุ  
- อยู่ภำยใตข้อ้จ ำกดักำรลงทนุของประเทศฮ่องกง (Hong Kong Restriction)  
- อยู่ภำยใตข้อ้จ ำกดักำรลงทนุของ GITA Restriction อย่ำงไรก็ดี กองทนุจะลงทนุในตรำสำรที่ใหก้รรมสิทธ์ิในหุน้ของบรษัิท (Equity Participation) ไม่
ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 70 ของทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
อย่ำงไรก็ดี กองทนุอำจมีกำรใชต้รำสำรอนพุนัธ ์(สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบรหิำรกำรลงทนุ (Efficient Portfolio 
Management: EPM) เช่น กำรท ำสญัญำ Futures, Options, และ swaps เพื่อปอ้งกนัควำมเสี่ยง ซึง่อำจท ำใหก้องทนุมีโอกำสและควำมเสี่ยงลดลง 
และกองทนุอำจใชต้รำสำรอนพุนัธใ์นลกัษณะเก็งก ำไร เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจำกกำรลงทนุใหส้มัฤทธิผลตำมนโยบำยกำรลงทนุ และโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งเพื่อสะทอ้นถึงภำพรวมของกองทนุ และเพื่อเพิ่มกำรลงทนุใหส้งูกวำ่ระดบักำรลงทนุของกองทนุซึง่ลงทนุในหลกัทรพัยแ์ตเ่พียงอยำ่งเดียว โดยมี
หลกัทรพัยอ์ำ้งองิไดแ้ก่ ดชันีกำรเงิน (ไดแ้ก่ ค่ำเงิน อตัรำแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้ รำคำและดชันีผลตอบแทนดอกเบีย้โดยรวม), ดชันีตรำสำรหนีแ้ละตรำ
สำรทนุตำ่งๆ, รำคำสินคำ้โภคภณัฑล์ว่งหนำ้, ดชันีรำคำของโลหะมีคำ่ และดชันีของสินคำ้โภคภณัฑต์่ำงๆ เป็นตน้ 
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รำยละเอียดอื่นๆ ของกองทนุหลกัจะระบอุยู่ตอนทำ้ยของสว่นขอ้มลูสรุปรำยละเอียดโครงกำรฯ หวัขอ้ “สรุปขอ้มลูส ำคญัที่ผูล้งทนุควรทรำบเก่ียวกบั
กองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund ซึง่เป็นกองทนุรวมในตำ่งประเทศที่กองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจไ์ปลงทนุ” ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุ
หลกัมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรในภำยหลงั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงของกองทนุ
หลกั โดยถือวำ่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
2. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 
ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ หรอืตำมอตัรำส่วนที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด แต่ทัง้นี ้จะลงทนุในต่ำงประเทศโดย
เฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหรอืตำมอตัรำสว่นที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด  
 
3. ในภำวะปกติ กองทนุจะน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหรอืตำม
อตัรำสว่นที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด  
 
4. เงินลงทนุสว่นที่เหลือ กองทนุจะลงทนุในต่ำงประเทศในตรำสำรหนีแ้ละ/หรอืเงินฝำกที่ออก รบัรอง รบัอำวลั หรือค ำ้ประกนักำรจ่ำยเงิน โดย
ภำครฐับำล รฐัวิสำหกิจ สถำบนักำรเงิน และ/หรอืภำคเอกชนคณุภำพดี โดยตรำสำรดงักลำ่วไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำรหรอืของผู้
ออกตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได ้(Investment Grade) ในกรณีตรำสำรดงักลำ่วเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) จะตอ้งไดร้บักำร
จดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของตรำสำร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุไดเ้ท่ำนัน้  
 
5. กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในตรำสำรแห่งหนีใ้นประเทศ หรอืเงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย ที่มีอำยขุองตรำสำรหรอืสญัญำ หรอื
ระยะเวลำกำรฝำกเงิน แลว้แตก่รณี ต ่ำกวำ่ 1 ปี โดยเป็นกำรลงทนุที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อกำรส ำรองเงินไวส้  ำหรบักำรด ำเนินงำน รอกำรลงทนุ หรอืรกัษำ
สภำพคลอ่งของกองทนุ  
 
6. ในสว่นของกำรลงทนุในประเทศ กองทนุจะไม่ลงทนุในตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้แฝง (Structured note) ตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบั
ควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทนุได ้(Non – investment grade) หรอืตรำสำรหนีท้ี่ไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Unrated securities) 
และตรำสำรทนุของบรษัิทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ (Unlisted securities) อย่ำงไรก็ตำม กองทนุสำมำรถมีไวซ้ึง่ตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบั
ควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทนุได ้(Non – investment grade) เฉพำะกรณีที่ตรำสำรหนีไ้ดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือที่สำมำรถลงทนุได ้
(Investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเท่ำนัน้  
 
7. ในกรณีที่กองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund มีกำรลงทนุในหลกัทรพัย ์ตรำสำร และ/หรอืสญัญำของบรษัิทที่มิไดจ้ดทะเบียนอยู่ใน
ตลำดหลกัทรพัย ์(Unlisted company) และ/หรือตรำสำรแห่งหนีท้ี่ไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Unrated securities) และ/หรือหลกัทรพัยท์ี่มี
อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกวำ่ที่สำมำรถลงทนุได ้(Non – investment grade) โดยมีอตัรำสว่นกำรลงทนุรวมกนัทัง้หมดมำกกวำ่รอ้ยละ 15 ของ NAV 
ของกองทนุหลกั บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรจะปรบัลดสดัส่วนกำรลงทนุในกองทนุหลกัเพื่อใหก้ำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินดงักลำ่ว มีอตัรำส่วนกำรลงทนุรวมกนัทัง้หมด
ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของ NAV ของกองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ทรำบถึงเหตกุำรณด์งักลำ่ว ยกเวน้กรณีที่เกิดจำก
ปัจจยัที่ควบคมุไม่ไดห้รอืกรณีจ ำเป็นและสมควรที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำขำ้งตน้ บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่
ชกัชำ้  
 
(2) หำกกำรด ำเนินกำรปรบัลดสดัส่วนกำรลงทนุในกองทนุหลกัขำ้งตน้ มีผลท ำใหก้ำรลงทนุในหรอืมีไวซ้ึง่กองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีนอ้ยกวำ่
รอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำคดัเลือกกองทนุตำ่งประเทศกองทนุ
ใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุตำ่งประเทศดงักลำ่วจะตอ้งมีนโยบำยกำรลงทนุที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ
เปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์และมีคณุสมบตัิตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่
ชกัชำ้ และจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทนุทรำบต่อไป  
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(3) หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  ำใหบ้รษัิทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคดัเลือกกองทนุตำ่งประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได ้บรษัิทจดักำรขอสงวน
สิทธิที่จะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคนืเงินตำมจ ำนวนที่
รวบรวมไดห้ลงัหกัค่ำใชจ้่ำยและส ำรองค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งของกองทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถือครองตอ่
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกองทนุ  
 
8. ในกรณีที่กองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund มีกำรลงทนุตำมขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ลงทนุในตรำสำรแห่งทนุและมีผลท ำใหอ้ตัรำสว่นกำรลงทนุในตรำสำรทนุของกองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 65 ของมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์หรือ  
 
(2) ลงทนุในหรอืมีไวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินโดยไม่มีคณุสมบตัิเป็นไปตำมประเภทหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนดใหล้งทนุได ้ 
 
บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรโดยจะพิจำรณำคดัเลือกกองทนุตำ่งประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุตำ่งประเทศดงักลำ่วจะตอ้งมีนโยบำย
กำรลงทนุที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรอืนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์และมีคณุสมบตัิตำมที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่ชกัชำ้ และจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้
ถือหน่วยลงทนุทรำบตอ่ไป  
 
หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  ำใหบ้รษัิทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคดัเลือกกองทนุตำ่งประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่
จะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่
รวบรวมไดห้ลงัหกัค่ำใชจ้่ำยและส ำรองค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งของกองทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถือครองตอ่
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกองทนุ  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บรษัิทจดักำรอยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนยำ้ย/เลิกกองทนุตำมขอ้ 7. หรอืขอ้ 8. ขำ้งตน้ กองทนุจะยกเวน้โดยไม่น ำเรื่องกำร
ลงทนุในหรอืมีไวซ้ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุตำ่งประเทศดงักลำ่วเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุ รวมถึงกำรน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ มำบงัคบั
ใชใ้นช่วงด ำเนินกำรคดัเลือกและ/หรือเตรียมกำรลงทนุและ/หรอืเลิกกองทนุดงักลำ่ว  
 
9. โดยปกติกองทนุจะท ำสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้เพื่อปอ้งกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเกือบทัง้หมด โดยไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 
90 ของมลูค่ำเงินลงทนุในต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่สถำนกำรณก์ำรลงทนุในต่ำงประเทศเกิดเหตกุำรณไ์ม่ปกติ เช่น ภำวะตลำดหุน้ที่กองทนุ
หลกัลงทนุหรอืมีไวม้ีควำมผนัผวน เป็นตน้ หรอืในกรณีที่มีผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งซือ้หรอืขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนมำก และ/หรอืในกรณีเกิดเหตุ
สดุวิสยัหรอืมีเหตผุลที่จ  ำเป็นและสมควร กองทนุอำจไม่สำมำรถด ำรงสดัส่วนของกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยน (Hedge Ratio) ใหไ้ม่
นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 90 ของมลูค่ำเงินลงทนุในต่ำงประเทศเป็นกำรชั่วครำวได ้โดยมีระยะเวลำไม่เกิน 10 วนัท ำกำร ซึ่งหำกเกิดเหตกุำรณด์งักลำ่วบรษัิท
จดักำรจะรำยงำนกำรไม่สำมำรถลงทนุใหเ้ป็นไปตำมสดัส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อทรำบโดยพลนั 
ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้แฝง (Structured Note) 

10. กองทนุอำจจะเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบรหิำรกำรลงทนุ (efficient portfolio management) ซึง่
รวมถึงกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยง (Hedging) จำกกำรลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร เช่น กำรท ำสญัญำสวอปและ/หรอืสญัญำฟอรเ์วิรด์
ที่อำ้งอิงกบัอตัรำแลกเปลี่ยน/ดำ้นรำคำตรำสำร/อตัรำดอกเบีย้ ซึง่พิจำรณำจำกสภำวะกำรณข์องตลำด กฎระเบียบ หรอืขอ้บงัคบั และปัจจยัอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง เช่น แนวโนม้และทิศทำงรำคำของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ กำรออกสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ที่อำ้งอิงกบัดชันีอำ้งอิง กำรคำดกำรณเ์หตกุำรณท์ี่
อำจจะสง่ผลกระทบเชิงลบอย่ำงมีนยัส ำคญัของกองทนุ และคำ่ใชจ้่ำยในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ เป็นตน้  
 
11. ในกรณีที่บรษัิทจดักำรเห็นวำ่ กำรลงทนุในกองทนุรวมตำ่งประเทศ และ/หรอืกำรลงทนุในกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ไม่
เหมำะสมอีกตอ่ไป เช่น มีกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมวตัถปุระสงคห์ลกัของกองทนุ หรอืผลตอบแทนของกองทนุดงักลำ่วไม่เป็นไปตำมที่คำดไว ้หรือไม่
สำมำรถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลำ่วไดอ้ีกต่อไป หรือกองทนุตำ่งประเทศดงักลำ่วมีกำรกระท ำผิดตำมควำมเห็นของหน่วยงำนก ำกบัดแูล
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ของกองทนุตำ่งประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตกุำรณห์รอืคำดกำรณไ์ดว้่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตำ่งๆ จนอำจสง่ผลใหก้ำรลงทนุในกองทนุ
ต่ำงประเทศเป็นภำระตอ่ผูล้งทนุโดยเกินจ ำเป็น เป็นตน้ และ/หรอืในกรณีที่กองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund ไดเ้ลิกโครงกำรในขณะที่
บรษัิทจดักำรยงัด ำเนินกำรบริหำรและจดักำรลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์ทัง้นี ้เมื่อปรำกฎกรณีดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
น ำเงินไปลงทนุในกองทนุรวมตำ่งประเทศอื่นใดที่มีนโยบำยกำรลงทนุสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละ/หรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ และในกำร
โอนยำ้ยกองทนุดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรอำจพิจำรณำด ำเนินกำรในครัง้เดียว หรอืทยอยโอนยำ้ยเงินทนุ ซึง่อำจสง่ผลใหใ้นช่วงเวลำดงักลำ่วกองทนุอำจ
มีไวซ้ึง่หน่วยลงทนุของกองทนุตำ่งประเทศมำกกว่ำ 1 กองทนุ โดยอำจเป็นกองทนุที่บรหิำรและจดักำรลงทนุโดยบรษัิท Allianz Global Investors) 
หรอืไม่ก็ได ้หรือ ขอสงวนสิทธิในกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมของกองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์โดยถือวำ่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อ
หน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้หำกมีกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบโดยพลนั โดยสง่จดหมำยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรำย และ
ประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
12. ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกแลว้ ปรำกฏวำ่จ ำนวนเงินที่ไดจ้ำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอตอ่กำรจดัตัง้
กองทนุเพื่อสง่เงินไปลงทนุในต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงเหมำะสม เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิก
กำรจดัตัง้กองทนุ โดยจะคืนเงินคำ่สั่งซือ้แก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ
ครัง้แรก อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงัจำกกำรจดัตัง้และบรหิำรจดักำรลงทนุไปแลว้ บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือวำ่ไดร้บัควำมเห็นชอบ
จำกผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรำยแลว้ หำกเป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ผูจ้ดักำรกองทนุพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ สถำนกำรณก์ำรลงทนุในต่ำงประเทศไม่เหมำะสม  
(2) กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบักำรน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศ  
(3) กรณีที่มีเหตใุหเ้ช่ือไดว้่ำเพื่อเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม 
 
13.ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุในกองทนุหลกัไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ
ลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
(1) มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกวำ่ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรใดติดตอ่กนั คิดเป็นจ ำนวนเกินกวำ่ 2 ใน 3 ของมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั  
เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมมีลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจง้เหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยค ำนงึถึงประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม ให้
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ปรำกฏเหต ุ 
(2) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 60 วนันบัแตว่นัที่ปรำกฏเหต ุ 
(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ด  ำเนินกำรแลว้เสรจ็  
(4) เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทนุเพื่อใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละเขำ้ใจเก่ียวกบัสถำนะของ
กองทนุรวม และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหบ้คุลำกรที่เก่ียวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรดงักลำ่วดว้ย  
 
อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ (2) บริษัทจดักำรสำมำรถขอผ่อนผนัตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนยำ้ย/เลิกกองทนุ กองทนุจะยกเวน้ไม่น ำเรื่องกำรลงทนุหรอืมีไวซ้ึ่งทรพัยส์ินใน
ต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ มำบงัคบัใชใ้นช่วงด ำเนินกำร
คดัเลือกและ/หรอืเตรยีมกำรลงทนุและ/หรอืเลิกกองทนุดงักลำ่ว 
 
14. บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนำคตใหเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of 
Funds) หรอืกองทนุรวมที่มีกำรลงทนุโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลบัมำเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder 
Fund) ได ้โดยไม่ท ำใหร้ะดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมดลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทนุซึง่ขึน้อยู่กบั
สถำนกำรณต์ลำด โดยเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ อนึ่ง บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำอย่ำง
นอ้ย 30 วนั ก่อนด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุรวมดงักลำ่ว โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบรษัิทจดักำร และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุกำร
ขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) 
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์                                                                              27/09/2021  Page 16 

15. ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุตำมกำรจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บรษัิทจดักำรอำจไม่นบัช่วงระยะเวลำดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะ
ค ำนงึถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั 
(15.1)  ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
(15.2)  ช่วงระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุเน่ืองจำกไดร้บัค ำสั่งขำยคืน หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรอืเพื่อรอกำรลงทนุ ทัง้นี ้
ตอ้งไม่เกินกวำ่ 10 วนัท ำกำร 

3.12. รำยละเอียดกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  

กองทนุมีนโยบำยลงทนุซึง่จะสง่ผลใหม้ี net exposure ที่เก่ียวขอ้งกบัควำมเสี่ยงตำ่งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทนุในประเทศ :  

บรษัิทจดักำรจะลงทนุหรอืแสวงหำประโยชนเ์ฉพำะจำกหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยอย่ำงตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้เวน้แตใ่นกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบหรอืมีประกำศแกไ้ขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรอืลกัษณะของหลักทรพัยห์รอืทรพัยส์ินหรอืกำรหำ
ดอกผลโดยวิธีอื่น  
 
ส่วนที ่1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) 
 
1. ตรำสำร TS หมำยควำมวำ่ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรพัยส์ินในสว่นอื่นของขอ้ 3.13.1 ซึง่มีคณุสมบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น 
ดงันี ้
1.1 ไม่มีขอ้ก ำหนดหรอืเง่ือนไขที่ท  ำใหผู้ล้งทนุมีภำระผกูพนัมำกกวำ่มลูค่ำเงินลงทนุในตรำสำร 
1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน หรอื ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยนมือแตก่องทนุไดด้  ำเนินกำรใหม้ีกำรรบัโอนสิทธิ
เรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุสำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได)้ 
1.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตรำสำรที่ถกูตอ้งครบถว้นและมีกำรปรบัปรุงเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งบรษัิทจดักำรสำมำรถเขำ้ถึงไดเ้พื่อน ำมำประกอบกำร
พิจำรณำตดัสินใจลงทนุไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และมีขอ้มลูรำคำที่สะทอ้นมลูค่ำยตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักลำ่วตอ้งอำ้งอิงจำกแหลง่ขอ้มลูที่เช่ือถือไดซ้ึง่จดัท ำ
ตำมหลกัวิชำกำรอนัเป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกล 
 
2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุของตรำสำรเพิ่มเติมจำกที่ก ำหนดในขอ้ 1. 
ในกรณีที่เป็นกำรลงทนุในตั๋วแลกเงิน หรอืตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ออกตรำสำรดงักล่ำวเพื่อช ำระหนีก้ำรคำ้ ตั๋วแลกเงิน หรอืตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดงักลำ่วตอ้งมี
กำรรบัอำวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงันี ้ 
(1) ธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทเงินทนุ หรอื บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
(2) ธนำคำรออมสิน  
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร 
(5) ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 
(6) ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย 
(7) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
(8) สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม (1) – (7) 
 
ทัง้นี ้กำรอำวลัหรอืกำรรบัรองดงักลำ่วตอ้งเป็นกำรอำวลัหรอืกำรรบัรองผูส้ั่งจ่ำยหรอืผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ ำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถำ้มี) ตำมที่ระบไุวใ้นตั๋วแลก
เงิน หรอื ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดว้ย 
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ส่วนที ่2 : ทรัพยส์ินประเภทหน่วย CIS 
 
กรณีเป็นหน่วยที่กำรออกอยู่ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยไทย ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุดงันี ้ 
 
1. กรณีเป็นหน่วย CIS 
1.1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในสว่นที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.2. ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลำ่วตอ้งมีนโยบำยกำรลงทนุดงันี ้(ไม่ใชก้บักำรลงทนุในหน่วย CIS ของ
กองทนุรวมทองค ำที่ลงทนุในทองค ำแท่ง) 
1.2.1 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุสำมำรถลงทนุได ้ 
1.2.2 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินเมื่อใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้  
1.2.3 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินเมื่อใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์product limit ส ำหรบัทรพัยส์ินที่เป็น SIP ของ
กองทนุนัน้  
1.2.4 มีกำรลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุนัน้ 
1.3. ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลำ่วตอ้งไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร ์
 
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจำกที่ก ำหนดในสว่นที่ 2 ขอ้ 1. 
2.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในสว่นที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
2.2 จดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
  
ส่วนที ่3 : ทรัพยส์ินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก  
 
ตอ้งเป็นเงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกของผูร้บัฝำกดงันี ้ 
1. ธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทเงินทนุ หรอื บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
2. ธนำคำรออมสิน  
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั  
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
9. สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมำชิก  
10. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศ ที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม 1. – 9.  
 
ส่วนที ่4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)  
 
กำรลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้ 
 
1. คูส่ญัญำ ตอ้งเป็นนิติบคุคลดงันีท้ี่สำมำรถเขำ้เป็นคูส่ัญญำใน reverse repo ไดต้ำมกฎหมำยไทย  
1.1 ธนำคำรพำณิชย ์ 
1.2 บรษัิทเงินทนุ  
1.3 บรษัิทเครดิตฟองซิเอร ์ 
1.4 บรษัิทหลกัทรพัย ์ 
1.5 บรษัิทประกนัภยั  
1.6 ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
1.7 กองทนุเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธนำคำรแห่งประเทศไทย  
1.8 นิติบคุคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  
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1.9 สว่นรำชกำรและรฐัวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวิธีกำรงบประมำณ  
 
2. ตรำสำรที่ใชใ้นกำรท ำ reverse repo ตอ้งเป็นตรำสำรดงันี ้ 
2.1 ตรำสำรภำครฐัไทยและตรำสำรภำครฐัตำ่งประเทศ โดยกรณีเป็นตรำสำรภำครฐัตำ่งประเทศตอ้งมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
2.2 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใชเ้งิน บตัรเงินฝำก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทเงินทนุ หรอืธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ี
ภำระผกูพนั ซึง่มีอำยคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี  
2.3 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก ำหนดวนัใชเ้งินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแตว่นัออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก ำหนดใชเ้งิน
เมื่อทวงถำมหรอืเมื่อไดเ้ห็น  
2.4 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีอำยไุม่เกิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.4.1 มี issue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะ
สัน้ดว้ย  
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
2.5 ตรำสำรหนีซ้ึง่มีอำยคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลำดซือ้ขำยตรำสำรหนี ้หรือที่มีขอ้มลูรำคำที่น่ำเช่ือถือและอำ้งอิงไดซ้ึง่มีกำรเปิดเผยตอ่
สำธำรณชน โดยตรำสำรหนีด้งักลำ่วตอ้งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงไดก้บั credit rating ระยะสัน้ดงักลำ่วตำมที่ CRA ได้
เปรยีบเทียบไว ้ 
2.5.2 มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก  
2.6 ตรำสำรหนีซ้ึง่มีอำยคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลำดซือ้ขำยตรำสำรหนี ้หรือที่มีขอ้มลูรำคำที่น่ำเช่ือถือและอำ้งอิงไดซ้ึง่มีกำรเปิดเผย
ต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหนีด้งักลำ่วตอ้งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรอื credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงไดก้บั credit rating ระยะสัน้ดงักลำ่วตำมที่ CRA ได้
เปรยีบเทียบไว ้ 
2.6.2 มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก  
2.7 ทรพัยส์ินอื่นตำมที่ส  ำนกังำนก ำหนดเพิ่มเติมโดยอำศยัอ ำนำจตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
3. ระยะเวลำกำรรบัช ำระหนีข้อง reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั  
 
4. ขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมที่บรษัิทจดักำรตอ้งปฏิบตัิส  ำหรบักำรลงทนุใน reverse repo  
4.1 ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดโดย TBMA หรอื TSFC  
4.2 หำ้มน ำหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรที่ซือ้ไปขำยหรอืโอนตอ่ เวน้แต่เขำ้ลกัษณะดงันี ้ 
4.2.1 เป็นกำรขำยหรอืโอนตำมขอ้ก ำหนดใน reverse repo ดงักลำ่ว  
4.2.2 เป็นกำรขำยตำม repo ที่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำร
กูย้ืมเงินในนำมของกองทนุรวมและกำรก่อภำระผกูพนัแก่ทรพัยส์ินของกองทนุรวม  
4.3 มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรที่ซือ้ ณ วนัเริ่มตน้สญัญำ ตอ้งมีมลูค่ำเป็นไปตำมสมกำรกำรค ำนวณตำมวิธีกำรดงันี ้ 
มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรที่ซือ้ มำกกวำ่ (รำคำซือ้ x (1 + discount rate))  
ทัง้นี ้รำคำซือ้ เท่ำกบั รำคำที่กองทนุช ำระใหแ้ก่คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นคำ่ซือ้หลกัทรพัยห์รอืตรำสำรตำม reverse repo  
4.4 กำรด ำรงมลูค่ำของหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรที่ซือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้ 
4.4.1 มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรที่ซือ้ มำกกว่ำ (มลูค่ำ reverse repo x (1 + discount rate))  
4.4.2 ในกรณีที่มลูค่ำหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรที่ซือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตำมสมกำรใน 4.4.1 บรษัิทจดักำรตอ้งเรยีกใหคู้ส่ญัญำโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรอื
หลกัทรพัยห์รอืตรำสำรที่สำมำรถใชใ้นกำรท ำ reverse repo ใหแ้ก่กองทนุ เพื่อใหม้ลูค่ำรวมของหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรที่ซือ้และทรพัยส์ินที่โอนมำ
ดงักลำ่วเป็นไปตำมวิธีกำรดงักลำ่ว ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่มลูค่ำหลักทรพัยห์รอืตรำสำรที่ซือ้ลดลงกวำ่สมกำรใน 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตำม 
4.4.3  
4.4.3 ในกรณีที่ผลลพัธต์ำมสมกำรใน 4.4.1 แสดงผลวำ่มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรที่ซือ้ ณ สิน้วนั มีมลูค่ำนอ้ยกวำ่มลูค่ำ reverse repo x (1 + 
discount rate) เป็นจ ำนวนไม่เกิน 5 ลำ้นบำท หรอืไม่เกิน 5% ของรำคำซือ้ แลว้แตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ และมีกำรก ำหนดเรื่องดงักลำ่วไวใ้นสญัญำซึง่
ไดก้ ำหนดโดยพิจำรณำถึงปัจจยัควำมเสี่ยงของคูส่ญัญำ (counterparty risk) แลว้ บลจ. จะไม่ด ำเนินกำรตำม 4.4.2 ก็ได ้ 
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4.5 กำรค ำนวณมลูค่ำ reverse repo ตำม 4.4 ใหค้ ำนวณดงันี ้ 
4.5.1 ค ำนวณจำกรำคำซือ้รวมกบัผลประโยชนท์ี่กองทนุพงึไดร้บัจำก reverse repo จนถึงวนัที่มีกำรค ำนวณ  
4.5.2 ค ำนวณเป็นรำยธุรกรรม หรือค ำนวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo ทกุธุรกรรมที่กองทนุมีอยู่กบัคูส่ญัญำรำยเดียวกนัและมีขอ้ตกลง
ก ำหนดใหส้ำมำรถบงัคบัช ำระหนีต้ำมธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจำกหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรที่ซือ้หรอืทรพัยส์ินที่โอนตำม 4.4.2 (ถำ้มี) ของธุรกรรมที่เกิด
จำก reverse repo รำยกำรอื่นได ้ 
4.6 discount rate ที่น ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ ตอ้งเป็นกำรก ำหนดขึน้โดยค ำนงึถึงปัจจยัควำมเสี่ยงของคูส่ญัญำ หลกัทรพัย ์หรือตรำสำรที่ซือ้แลว้  
 
ส่วนที ่5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลักทรัพย ์(securities lending)  
 
ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุดงันี ้ 
 
1. คูส่ญัญำ ตอ้งมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจกำรกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities 
Borrowing and Lending) (“SBL”) โดยในกรณีที่คูส่ญัญำดงักลำ่วกระท ำกำรในฐำนะตวัแทนของผูย้ืม ผูย้ืมตอ้งเป็นบคุคลดงันีท้ี่สำมำรถประกอบ
ธุรกิจหรอืด ำเนินกิจกำรไดต้ำมกฎหมำยไทย  
1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนญุำตประกอบธุรกิจ SBL  
1.2 ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
1.3 กองทนุฟ้ืนฟ ู 
1.4 ธนำคำรเพื่อกำรน ำเขำ้และกำรส่งออกแห่งประเทศไทย  
1.5 ธนำคำรพำณิชย ์ 
1.6 บรษัิทเงินทนุ  
1.7 บรษัิทหลกัทรพัย ์ 
1.8 บรษัิทประกนัชีวิต  
1.9 กองทนุสว่นบคุคลที่มีมลูค่ำทรพัยส์ินของผูล้งทนุแตล่ะรำยตัง้แต ่1 ลำ้นบำทขึน้ไป  
1.10 กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  
1.11 นิติบคุคลอื่นตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
2. หลกัทรพัยท์ี่ใหย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในระบบรบัฝำกหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยท์ี่ธนำคำรแห่งประเทศไทยท ำหนำ้ที่
เป็นนำยทะเบียนหลกัทรพัย ์ 
 
3. กำรวำงหรอืเรียกหลกัประกนั บรษัิทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงันี ้ 
3.1 ด ำเนินกำรใหม้ีกำรวำงหรอืเรียกหลกัประกนัจำกผูย้ืมเพื่อเป็นประกนักำรใหย้ืมหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี ้ 
3.1.1 เงินสด  
3.1.2 ตรำสำรภำครฐัไทย  
3.1.3 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใชเ้งิน บตัรเงินฝำก หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ ธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทเงินทนุ หรอืธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึน้ เป็นผูม้ี
ภำระผกูพนั 
3.1.4 ตั๋วแลกเงิน หรอื ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก ำหนดวนัใชเ้งินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแตว่นัออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงก ำหนดใชเ้งิน
เมื่อทวงถำมหรอืเมื่อไดเ้ห็น 
3.1.5 ตั๋วแลกเงิน หรอืตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีอำยไุม่เกิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
3.1.5.1 มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ิน (issue rating) หรอื อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผูอ้อกตรำสำรหรอืคูส่ญัญำ (issuer 
rating) อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.1.5.2 มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผูม้ีภำระผกูพนัในฐำนะผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรอืผูค้  ำ้ประกนั (guarantor rating) อยู่ในอนัดบั 
investment grade  
3.1.6 ตรำสำรหนีท้ี่มี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
3.1.7 หนงัสือค ำ้ประกนัที่ธนำคำรพำณิชยเ์ป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทนุเพื่อเป็นประกนักำรคืนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ  
3.1.8 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)  
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3.2 ด ำเนินกำรใหก้องทนุมีกรรมสิทธ์ิหรอืครอบครองหลกัประกนัตำม 3.1 หรอืด ำเนินกำรโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให ้บลจ. สำมำรถบงัคบัช ำระหนีเ้อำจำก
หลกัประกนัดงักลำ่วไดโ้ดยพลนั  
3.3 หำ้มน ำหลกัประกนัตำม 3.1 ที่กองทนุมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรอืขำยตอ่หรอืท ำใหไ้ม่สำมำรถบงัคบัตำมหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แตเ่ป็นกำรบงัคบัช ำระ
หนีต้ำมขอ้ตกลงในธุรกรรมกำรใหย้ืมหลกัทรพัย ์นัน้เอง  
3.4 ด ำรงมลูค่ำหลกัประกนั ณ สิน้วนั มำกกวำ่หรือเท่ำกบั 100% ของมลูค่ำหลกัทรพัยท์ี่ใหย้มื  
3.5 ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ใหน้ ำเงินสดดงักลำ่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรพัยส์ินดงันี ้ 
3.5.1 เงินฝำกในธนำคำรพำณิชยห์รือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงินฝำกหรอืตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดงันี ้ 
3.5.2.1 บตัรเงินฝำก หรอื ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ ธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทเงินทนุ หรอืธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูม้ีภำระผกูพนั  
3.5.2.2 ตั๋วสญัญำใชเ้งินที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก ำหนดวนัใชเ้งินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแตว่นัออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก ำหนดใชเ้งินเมื่อทวงถำม
หรอืเมื่อไดเ้ห็น  
3.5.2.3 ตั๋วสญัญำใชเ้งินที่มีอำยไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึง่มี credit rating อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดงันี ้ 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรอื issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้ำจำกกำรจดั credit rating 
ระยะสัน้ดว้ย  
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
3.5.3 ตรำสำรภำครฐัไทย  
3.5.4 reverse repo ส ำหรบัตรำสำรภำครฐัไทย  
 
4. ลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำ ใหใ้ชส้ญัญำที่มีลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัระบบงำน สญัญำยืมและใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์
 
ส่วนที ่6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้ 
 
1. ประเภทสินคำ้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเขำ้เป็นคูส่ญัญำไดต้อ้งมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรอืหลำยอย่ำงดงันี ้ 
1.1 ทรพัยส์ินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได ้ 
1.2 อตัรำดอกเบีย้  
1.3 อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน 
1.4 ดชันีเงินเฟ้อ  
1.5 เครดิต เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้  
ในกรณีที่ derivatives อำ้งอิงกบัรำคำของ underlying ขำ้งตน้ รำคำที่อำ้งอิงดงักลำ่วตอ้งเป็นรำคำปัจจบุนั (spot price) หรอืรำคำสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหนำ้ (futures price) เท่ำนัน้ ทัง้นี ้รำคำของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื underlying ที่เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักลำ่ว ตอ้งเป็นที่ยอมรบั
อย่ำงกวำ้งขวำงและเปิดเผยไวอ้ย่ำงแพรห่ลำยดว้ย  
 
2. เง่ือนไขกำรลงทนุ บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรลงทนุใน derivatives ไดต้่อเมื่อ  
2.1 ไดร้ะบเุก่ียวกบักำรลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไวอ้ย่ำงชดัเจนในโครงกำร  
2.2 เป็นกำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึง่ซือ้ขำยนอกศนูยซ์ือ้ขำย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็น ธนำคำรพำณิชย ์ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้
ขำย derivatives หรอืผูค้ำ้ derivatives  
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในตำ่งประเทศ ตอ้งมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นนิติบคุคลที่ไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่
ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรอืที่เป็นสมำชิกของ WFE  
2.3 ในกรณีที่จะตอ้งมีกำรช ำระหนีด้ว้ยกำรส่งมอบสินคำ้เมื่อ derivatives สิน้สดุลง สินคำ้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได ้ทัง้นี ้ไม่ว่ำ
กองทนุจะเป็นผูม้ีสทิธิรบัมอบหรอืมีหนำ้ที่สง่มอบสินคำ้นัน้ก็ตำม  



กองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์                                                                              27/09/2021  Page 21 

3. หลกัเกณฑก์ำรจดัใหม้ีทรพัยส์ินที่เพยีงพอตอ่กำรช ำระหนีต้ำมภำระผกูพนั (cover rule)  
บรษัิทจดักำรตอ้งจดัใหม้ีทรพัยส์ินของกองทนุที่มีคณุภำพและมีสภำพคลอ่งในจ ำนวนที่เพียงพอต่อภำระที่กองทนุอำจตอ้งช ำระหนีต้ำมขอ้ตกลงเมื่อ 
derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลำที่ไดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
4. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส ำหรบักำรลงทนุที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อกำรลดควำมเสี่ยง  
ในกรณีที่บรษัิทจดักำร ลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรพัยส์ินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทนุใน derivatives ดงักลำ่วตอ้ง
เป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส ำหรบักำรลงทนุใน OTC derivatives  
บรษัิทจดักำรตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
5.1 ใหคู้ส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุิธรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจดักำรทรำบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุทำ้ยของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ใน
กรณีที่วนัดงักลำ่วเป็นวนัหยดุท ำกำรของบรษัิทจดักำร ใหค้  ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุิธรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณท์ี่สง่ผลกระทบตอ่รำคำของ derivatives อย่ำงมีนยัส ำคญั ใหคู้ส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุิธรรมของ 
derivatives ใหบ้รษัิทจดักำรทรำบทนัที  
5.3 คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งยินยอมใหม้กีำรลำ้งฐำนะ derivatives เมื่อบรษัิทจดักำรรอ้งขอได ้ 
 
6. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส ำหรบักำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน credit derivatives  
บรษัิทจดักำรตอ้งปฏิบตัิตำมเง่ือนไขดงันี ้ 
6.1 เขำ้เป็นคูส่ญัญำใน credit derivatives ไดเ้ฉพำะเพื่อกำรลดควำมเสี่ยงเท่ำนัน้  
6.2 เขำ้เป็นคูส่ญัญำไดเ้ฉพำะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรอืเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงันี ้ 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ือ้ประกนัควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตที่เกี่ยวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำม 
obligation ของผูผ้กูพนัตำม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญำที่อยู่ในฐำนะผูข้ำยประกนัควำมเสี่ยงมีภำระผกูพนัที่จะตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ตกลงซือ้ประกนั
ควำมเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัควำมเสี่ยงครบก ำหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุใน
วนัครบก ำหนดตำมปกติ) ทัง้นี ้ไม่ว่ำ obligation จะมีเพียงรำยกำรเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มีหลำยรำยกำรซึง่
ก ำหนดใหผู้ข้ำยประกนัควำมเสี่ยงมีหนำ้ที่ช  ำระหนีเ้มื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็นรำยแรก (First to Default 
Swap) หรอืเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในกลุม่ obligation ซึง่จะมีกำรช ำระรำคำกนัเฉพำะในสว่นของสินทรพัย์
รำยนัน้ แตข่อ้ตกลงจะครบก ำหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรำยกำรในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)  
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ือ้ประกนัควำมเสี่ยงของสินทรพัยอ์ำ้งอิงที่เกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ไดร้บัจำกสินทรพัยอ์ำ้งอิง โดยผูข้ำยประกนัควำมเสี่ยงมีภำระผกูพนัที่จะจ่ำยผลตอบแทนในอตัรำคงที่หรอือตัรำลอยตวัที่อำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบีย้
ตำมที่จะตกลงกนั และสว่นที่ลดลง (ถำ้มี) ของมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยอ์ำ้งอิง เพื่อแลกกบักำรที่ผูซ้ือ้ประกนัควำมเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่น
ที่เพิ่มขึน้ (ถำ้มี) ของมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยอ์ำ้งองิใหก้บัผูข้ำยประกนัควำมเสี่ยง จนกวำ่จะเกิด credit event หรอืครบก ำหนดสญัญำ (กรณีไม่
เกิด credit event)  
6.3 ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญำมำตรฐำนอื่นตำมที่
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรบั ซึง่มีขอ้ตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้ 
6.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ำมกฎหมำย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมำยอื่น  
6.3.2 ไม่มีขอ้ก ำหนดที่ท  ำใหส้ิทธิที่ก ำหนดไวใ้นตรำสำรแห่งหนีห้รอืสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ที่ credit derivatives นัน้อำ้งอิงเสื่อมเสียไป  
6.3.3 ไม่มีขอ้ก ำหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วำมเสียหำยใหแ้ก่คูส่ญัญำ  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทนุในตำ่งประเทศ :  

บรษัิทจดักำรจะลงทนุหรอืแสวงหำประโยชนเ์ฉพำะจำกหลกัทรพัย ์ทรพัยส์นิอื่น หรอืหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยอย่ำงตำมที่
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้เวน้แตก่รณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหม้ีควำมเห็นชอบหรอืมีประกำศแกไ้ขหรอืเพิ่มเติมประเภทหรอืลกัษณะของหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินหรอืกำรหำดอกผลโดยวิธิอื่น  
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ทัง้นี ้กำรลงทนุในตรำสำรหรอืสญัญำในตำ่งประเทศ ตรำสำรหรอืสญัญำดงักลำ่วตอ้งเสนอขำยหรอืเป็นกำรท ำสญัญำในประเทศที่มีหน่วยงำนก ำกบั
ดแูลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรอืที่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศที่เป็นสมำชิกของ 
WFE หรอืเป็นตรำสำรของบรษัิทที่จดัตัง้และเสนอขำยใน GMS 
 
ส่วนที ่1: ตราสาร TS (Transferable Securities) 
 
1. ตรำสำร TS หมำยควำมวำ่ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรพัยส์ินในสว่นอื่นของขอ้ 3.13.2 ซึง่มีคณุสมบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น 
ดงันี ้
1.1 ไม่มีขอ้ก ำหนดหรอืเง่ือนไขที่ท  ำใหผู้ล้งทนุมีภำระผกูพนัมำกกวำ่มลูค่ำเงินลงทนุในตรำสำร 
1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน หรอื ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยนมือแตก่องทนุไดด้  ำเนินกำรใหม้ีกำรรบัโอนสิทธิ
เรยีกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุสำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได)้ 
1.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตรำสำรที่ถกูตอ้งครบถว้นและมีกำรปรบัปรุงเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งบรษัิทจดักำรสำมำรถเขำ้ถึงไดเ้พื่อน ำมำประกอบกำร
พิจำรณำตดัสินใจลงทนุไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และมีขอ้มลูรำคำที่สะทอ้นมลูค่ำยตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักลำ่วตอ้งอำ้งอิงจำกแหลง่ขอ้มลูที่เช่ือถือไดซ้ึง่จดัท ำ
ตำมหลกัวิชำกำรอนัเป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกล 
 
2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุของตรำสำรเพิ่มเติมจำกที่ก ำหนดในขอ้ 1. 
ในกรณีที่เป็นกำรลงทนุในตั๋วแลกเงิน หรอืตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ออกตรำสำรดงักลำ่วเพื่อช ำระหนีก้ำรคำ้ ตั๋วแลกเงิน หรอืตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดงักลำ่วตอ้งมี
กำรรบัอำวลัหรอืรบัรองโดยบคุคลดงันี ้ 
(1) ธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทเงินทนุ หรอื บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
(2) ธนำคำรออมสิน  
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
(5) ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
(6) ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
(7) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
(8) สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม (1) – (7) 
 
ทัง้นี ้กำรอำวลัหรอืกำรรบัรองดงักลำ่วตอ้งเป็นกำรอำวลัหรอืกำรรบัรองผูส้ั่งจ่ำยหรอืผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ ำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถำ้มี) ตำมที่ระบไุวใ้นตั๋วแลก
เงิน หรอื ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดว้ย 
 
ส่วนที ่2 : ทรัพยส์ินประเภทหน่วย CIS 
 
กรณีเป็นหน่วยที่กำรออกอยู่ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยตำ่งประเทศ ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุดงันี ้ 
 
1. กรณีเป็นหน่วย CIS 
1.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในสว่นที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศที่มีลกัษณะดงันี ้ 
1.2.1 กำรออกและกำรเสนอขำยอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนตำ่งประเทศที่ก ำกบัดแูลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยซ์ึง่เป็น
สมำชิกสำมญัของ IOSCO หรอืเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศที่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE  
1.2.2 CIS operator ของกองทนุดงักลำ่วอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO  
1.2.3 ในกรณีที่กองทนุรวมไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ กองทนุ CIS ต่ำงประเทศดงักลำ่วตอ้งอยู่ภำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูล 
กำรออก กำรเสนอขำย และกำรจดักำรส ำหรบักองทนุเพื่อผูล้งทนุรำยย่อยของประเทศนัน้  
1.3 ประเทศที่ก ำกบัดแูลกำรเสนอขำยหน่วยดงักลำ่วมีมำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองผูล้งทนุอย่ำงเพียงพอ ทัง้นี ้ตำมรำยช่ือประเทศที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
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1.4 ในกรณีเป็นกำรลงทนุของกองทนุรวมในหน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ กองทนุดงักลำ่วตอ้งมีกำรจ ำกดักำรกูย้ืมไวเ้ฉพำะกรณีมีเหตจุ ำเป็นใน
กำรบรหิำรสภำพคลอ่งเป็นกำรชั่วครำวเท่ำนัน้ และมีนโยบำยกำรลงทนุดงันี ้(ไม่ใชก้บักำรลงทนุในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศซึง่เป็นกองทนุ
รวมทองค ำที่ลงทนุในทองค ำแท่ง)  
1.4.1 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินเมื่อใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุรวมนัน้ ทัง้นี ้
หลกัเกณฑด์งักลำ่วไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์ินที่เป็น SIP  
1.4.2 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินเมื่อใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์product limit ส ำหรบัทรพัยส์ินที่เป็น SIP ของ
กองทนุรวมนัน้  
1.4.3 มีกำรลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุรวมนัน้  
ในกรณีกองทนุ CIS ต่ำงประเทศที่กองทนุรวมลงทนุ ตอ้งเป็นกองทนุที่มุง่เนน้ลงทนุในทรพัยส์ินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุรวมสำมำรถ
ลงทนุได ้และเมื่อน ำทรพัยส์ินที่ไม่สำมำรถลงทนุไดม้ำค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทนุรวมดงักลำ่ว 
1.5 ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร ์ไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ กองทนุ CIS ต่ำงประเทศดงักลำ่วตอ้งไม่ใช่กองทนุที่มีลกัษณะ
ท ำนองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร ์เวน้แตเ่ป็นกรณีที่มีควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยก่อนกำรลงทนุ บรษัิทจดักำรตอ้งจดัใหม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลู เหตผุลควำมจ ำเป็น และค่ำธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งกบักำรลงทนุ
ในลกัษณะดงักลำ่วไวใ้นหนงัสือชีช้วนดว้ย 
 
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจำกที่ก ำหนดในสว่นที่ 2 ขอ้ 1 
2.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในสว่นที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
2.2 จดทะเบียนในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE 
 
ส่วนที ่3 : ทรัพยส์ินประเภทเงนิฝากต่างประเทศหรือตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากต่างประเทศ  
 
ตอ้งเป็นเงินฝำกในสถำบนักำรเงินต่ำงประเทศหรอืตรำสำรตำ่งประเทศที่เทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศของผูร้บัฝำกดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทเงินทนุ หรอื บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
2. ธนำคำรออมสิน  
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั  
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
9. สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมำชิก  
10. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศ ที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม 1. – 9.  
 
ส่วนที ่4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ในตา่งประเทศ ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดงันี ้ 
 
1. ประเภทสินคำ้ ตวัแปร หรอืหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเขำ้เป็นคูส่ญัญำไดต้อ้งมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรอืหลำยอย่ำงดงันี ้ 
1.1 ทรพัยส์ินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได ้ 
1.2 อตัรำดอกเบีย้  
1.3 อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน  
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
ในกรณีที่ derivatives อำ้งอิงกบัรำคำของ underlying ขำ้งตน้ รำคำที่อำ้งอิงดงักลำ่วตอ้งเป็นรำคำปัจจบุนั (spot price) หรอืรำคำสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหนำ้ (futures price) เท่ำนัน้ ทัง้นี ้รำคำของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชันี หรอื underlying ที่เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักลำ่ว ตอ้งเป็นที่ยอมรบั
อย่ำงกวำ้งขวำงและเปิดเผยไวอ้ย่ำงแพรห่ลำยดว้ย  
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2. เง่ือนไขกำรลงทนุ บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรลงทนุใน derivatives ไดต้่อเมื่อ  
2.1 ไดร้ะบเุก่ียวกบักำรลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไวอ้ย่ำงชดัเจนในโครงกำร  
2.2 เป็นกำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึง่ซือ้ขำยนอกศนูยซ์ือ้ขำย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็น ธนำคำรพำณิชย ์ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้
ขำย derivatives หรอืผูค้ำ้ derivatives  
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในตำ่งประเทศ ตอ้งมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นนิติบคุคลที่ไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่
ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรอืที่เป็นสมำชิกของ WFE  
2.3 ในกรณีที่จะตอ้งมีกำรช ำระหนีด้ว้ยกำรส่งมอบสินคำ้เมื่อ derivatives สิน้สดุลง สินคำ้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่กองทุนสำมำรถลงทนุได ้ทัง้นี ้ไม่ว่ำ
กองทนุจะเป็นผูม้ีสทิธิรบัมอบหรอืมีหนำ้ที่สง่มอบสินคำ้นัน้ก็ตำม  
 
3. หลกัเกณฑก์ำรจดัใหม้ีทรพัยส์ินที่เพยีงพอตอ่กำรช ำระหนีต้ำมภำระผกูพนั (cover rule)  
บรษัิทจดักำรตอ้งจดัใหม้ีทรพัยส์ินของกองทนุที่มีคณุภำพและมีสภำพคลอ่งในจ ำนวนที่เพียงพอต่อภำระที่กองทนุอำจตอ้งช ำระหนีต้ำมขอ้ตกลงเมื่อ 
derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลำที่ไดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
4. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส ำหรบักำรลงทนุที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อกำรลดควำมเสี่ยง  
ในกรณีที่บรษัิทจดักำร ลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรพัยส์ินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทนุใน derivatives ดงักลำ่วตอ้ง
เป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส ำหรบักำรลงทนุใน OTC derivatives  
บรษัิทจดักำรตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
5.1 ใหคู้ส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุิธรรมของ derivatives ใหบ้รษัิทจดักำรทรำบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุทำ้ยของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ใน
กรณีที่วนัดงักลำ่วเป็นวนัหยดุท ำกำรของบรษัิทจดักำร ใหค้  ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุิธรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณท์ี่สง่ผลกระทบตอ่รำคำของ derivatives อย่ำงมีนยัส ำคญั ใหคู้ส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุิธรรมของ 
derivatives ใหบ้รษัิทจดักำรทรำบทนัที  
5.3 คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งยินยอมใหม้กีำรลำ้งฐำนะ derivatives เมื่อบรษัิทจดักำรรอ้งขอได ้ 
 
6. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส ำหรบักำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน credit derivatives  
บรษัิทจดักำรตอ้งปฏิบตัิตำมเง่ือนไขดงันี ้ 
6.1 เขำ้เป็นคูส่ญัญำใน credit derivatives ไดเ้ฉพำะเพื่อกำรลดควำมเสี่ยงเท่ำนัน้  
6.2 เขำ้เป็นคูส่ญัญำไดเ้ฉพำะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรอืเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงันี ้ 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ือ้ประกนัควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตที่เกี่ยวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำม 
obligation ของผูผ้กูพนัตำม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญำที่อยู่ในฐำนะผูข้ำยประกนัควำมเสี่ยงมีภำระผกูพนัที่จะตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ตกลงซือ้ประกนั
ควำมเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัควำมเสี่ยงครบก ำหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุใน
วนัครบก ำหนดตำมปกติ) ทัง้นี ้ไม่ว่ำ obligation จะมีเพียงรำยกำรเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มีหลำยรำยกำรซึง่
ก ำหนดใหผู้ข้ำยประกนัควำมเสี่ยงมีหนำ้ที่ช  ำระหนีเ้มื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็นรำยแรก (First to Default 
Swap) หรอืเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในกลุม่ obligation ซึง่จะมีกำรช ำระรำคำกนัเฉพำะในสว่นของสินทรพัย์
รำยนัน้ แตข่อ้ตกลงจะครบก ำหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรำยกำรในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)  
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ือ้ประกนัควำมเสี่ยงของสินทรพัยอ์ำ้งอิงที่เกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ไดร้บัจำกสินทรพัยอ์ำ้งอิง โดยผูข้ำยประกนัควำมเสี่ยงมีภำระผกูพนัที่จะจ่ำยผลตอบแทนในอตัรำคงที่หรอือตัรำลอยตวัที่อำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบีย้
ตำมที่จะตกลงกนั และสว่นที่ลดลง (ถำ้มี) ของมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยอ์ำ้งอิง เพื่อแลกกบักำรที่ผูซ้ือ้ประกนัควำมเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่น
ที่เพิ่มขึน้ (ถำ้มี) ของมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยอ์ำ้งองิใหก้บัผูข้ำยประกนัควำมเสี่ยง จนกวำ่จะเกิด credit event หรอืครบก ำหนดสญัญำ (กรณีไม่
เกิด credit event)  
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6.3 ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญำมำตรฐำนอื่นตำมที่
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรบั ซึง่มีขอ้ตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้ 
6.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ำมกฎหมำย และไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมำยอื่น  
6.3.2 ไม่มีขอ้ก ำหนดที่ท  ำใหส้ิทธิที่ก ำหนดไวใ้นตรำสำรแห่งหนีห้รอืสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ที่ credit derivatives นัน้อำ้งอิงเสื่อมเสียไป  
6.3.3 ไม่มีขอ้ก ำหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วำมเสียหำยใหแ้ก่คูส่ญัญำ  
 
3.14. อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวม :  
 
อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่น เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวมในประเทศและตำ่งประเทศ :  
บรษัิทจดักำรจะลงทนุหรอืมีไวซ้ึง่หลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์นิอื่น หรอืหำดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวม ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุหรอืส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัรำส่วนกำรลงทนุ บรษัิทจดักำรลงทนุใหเ้ป็นไปตำมประกำศที่แกไ้ขดว้ย  

ส่วนที ่1 : อัตราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพยส์ินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำสว่น 

2. ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ   
 

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไม่จ ำกดัอตัรำสว่น 
 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 
แตต่ ่ำกว่ำ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

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

4. หน่วยลงทนุของกองทนุหลกัตำมที่ระบใุนขอ้ 3.13.2 สว่นที่ 2 
ขอ้ 1 

โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไม่ต ่ำกว่ำ 80% 

5. เงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผูร้บัฝำกหรอืผูอ้อก
ตรำสำรมีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
5.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.2 เป็นธนำคำรออมสิน ทัง้นี ้เฉพำะเงินฝำกหรอืตรำสำรที่
รฐับำลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรอืไม่เกิน 10% เมื่อเป็นกำรลงทนุในตำ่งประเทศหรอืผูม้ีภำระ
ผกูพนัมีภมูิล  ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช ้credit rating แบบ 

national scale) 

6. ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
6.1 เป็นตรำสำรหนี ้ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรอื
สำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศที่ไดร้บัอนญุำตให้
ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย 
6.2 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
6.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
6.2.2 ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทั่วไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing 
6.2.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 วนั 
นบัแต่วนัที่ลงทนุ และไม่ไดม้ีลกัษณะตำม 6.2.1 หรอื 6.2.2 ผูม้ี
ภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
6.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทเงินทนุ หรอืบรษัิท
เครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
6.2.3.2 ธนำคำรออมสิน  
6.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
6.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  

ไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่  
(1) 10% หรอื 
(2) น ำ้หนกัของตรำสำรที่ลงทนุใน benchmark + 5% 
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6.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั  
6.2.3.6 ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
แห่งประเทศไทย  
6.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
6.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
6.2.3.9 บรษัิทหลกัทรพัย ์
6.3 เสนอขำยในประเทศไทย  
6.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.5 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั 
นบัแตว่นัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 

7. ทรพัยส์ินดงันี ้
7.1 ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
7.1.1 เป็นตรำสำรหนี ้ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 
และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในต่ำงประเทศ หรอืผูอ้อกจดัตัง้ขึน้
ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ (แตไ่ม่รวมสำขำของ ธพ. 
ต่ำงประเทศที่ไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศ
ไทย) 
7.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
7.1.3 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
7.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบียนใน SET หรอืในตลำดซือ้
ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 
7.1.3.2 ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทั่วไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing 
7.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 
วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ และไม่ไดม้ีลกัษณะตำม 7.1.3.1 หรอื 
7.1.3.2 ผูม้ีภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักลำ่วตอ้งบคุคลดงันี ้
7.1.3.3.1 บคุคลตำมขอ้ 6.2.3.1 – 6.2.3.9 
7.1.3.3.2 สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมำชิก 
7.1.3.3.3 สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนอง
เดียวกบับคุคลตำมขอ้ 7.1.3.3.1 – 7.1.3.3.2 
7.1.4 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั 
นบัแตว่นัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรอือยู่ในระบบของ 
regulated market 
7.2 ธุรกรรมดงันี ้ที่คูส่ญัญำมี credit rating อยู่ในระดบั 
investment grade 
7.2.1 reverse repo 
7.2.2 OTC derivatives 
7.3 หน่วย CIS ตำมที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 สว่นที่ 2 ขอ้ 2 หรือ 
ขอ้ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ขอ้ 2 ที่จดทะเบียนซือ้ขำยหรอือยู่ใน
ระหวำ่ง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำย
หลกัทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทนุทั่วไปของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรอืของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 
(แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักลำ่วที่อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุ

รวมกนัไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 10% หรอื 
(2) น ำ้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน benchmark + 5% 
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ที่อำจท ำใหม้ีกำรเพิกถอนหน่วยดงักลำ่วออกจำกกำรซือ้ขำย
ในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืในตลำดซือ้ขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

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

หมำยเหต ุ: ส ำหรบักำรลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรอืคูส่ญัญำ แลว้แตก่รณี  
1. เงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที ่2 : อัตราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)  

ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. กำรลงทนุในทรพัยส์ินของบรษัิททกุบริษัทที่อยู่ในกลุม่กิจกำร

เดียวกนัหรอืกำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกบั
บรษัิทดงักลำ่ว 

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

หมำยเหต ุ: ส ำหรบักำรลงทนุทรพัยส์นิดงันี ้ไม่มีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนที ่3 : อัตราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ (product limit)  

ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. เงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกตั๋วแลกเงินหรอืตั๋ว

สญัญำใชเ้งิน ที่นิติบคุคลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำ
ในตำ่งประเทศของนิติบคุคลดงักลำ่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย 
หรอืคูส่ญัญำ ดงันี ้
1.1 ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนำคำรพำณิชย ์
1.3 บรษัิทเงินทนุ 
1.4 บรษัิทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์นิที่กองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมำจำก
คูส่ญัญำตำม reverse repo หรอื securities lending หรอื 
derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็นกองทนุรวมที่มีอำยุ
โครงกำร < 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตำมรอบอำยกุองทนุ 
  
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใช่กบักองทนุรวมที่อำยโุครงกำรคงเหลือ < 6 เดือน ทัง้นี ้
เฉพำะกองทนุรวมที่มีอำยโุครงกำร > 1 ปี 

2. ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยน
มือแตก่องทนุไดด้  ำเนินกำรใหม้ีกำรรบัโอนสิทธิเรยีกรอ้งในตรำ
สำรไดต้ำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรอืมีเง่ือนไขใหก้องทนุ
สำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได ้
2.2 เงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำร
ฝำกเกิน 12 เดือน 
2.3 total SIP ตำมขอ้ 6 ของสว่นนี ้แตไ่ม่รวมถึงตรำสำรหนีท้ี่มี
ลกัษณะครบถว้นดงันี ้
2.3.1 มีลกัษณะตำม 7.1.3 และ 7.1.4 ของขอ้ 7 ในสว่นที่ 1 : 
อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรอื
คูส่ญัญำ (single entity limit) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade 
หรอืไม่มี credit rating 

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 

4. securities lending ไม่เกิน 25% 

5. หน่วย CIS ในประเทศ ตำมที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 สว่นที่ 2 ขอ้ 1 
และ 2 

ไม่เกิน 20% 

6. total SIP ซึง่ไดแ้ก่ 
6.1 ทรพัยส์ินตำมขอ้ 8 ในสว่นที่ 1 : อตัรำสว่นกำรลงทนุที่
ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคูส่ญัญำ (single entity limit) 
6.2 ตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือที่ตวัตรำสำรและ/หรือผู้
ออกตรำสำรที่ต  ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทนุได ้(non-investment 
grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

หมำยเหต ุ: ส ำหรบักำรลงทนุในเงินฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทนุ ไม่มีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั product limit 
  
 

ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน 
7. 
  
 
 
  

derivatives ดงันี ้

7.1 กำรเขำ้ท ำธุรกรรม 
derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ
กำรลดควำมเสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่ำควำมเสี่ยงที่มีอยู่ 

7.2 กำรเขำ้ท ำธุรกรรม 
derivatives ที่มใิช่เพื่อกำรลด
ควำมเสี่ยง (non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทนุไมม่ีกำรลงทนุแบบซบัซอ้น 
จ ำกดั net exposure ที่เกิดจำกกำรลงทนุใน derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

 
ส่วนที ่4 : อัตราสว่นการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทนุ (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยส์นิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. ตรำสำรหนี ้ของผูอ้อกรำยใดรำยหนึ่ง (ไม่รวมถึงตรำสำรหนี้

ภำครฐัไทย หรือตรำสำรหนีภ้ำครฐัต่ำงประเทศ) 
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงิน (financial liability) ของ
ผูอ้อกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบญัชีลำ่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรมีหนีส้ินทำงกำรเงินที่
ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรำกฏในงบ
กำรเงินลำ่สดุ บรษัิทจดักำรอำจน ำมลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินดงักลำ่วมำ
รวมกบัมลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินลำ่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลู
หนีส้ินทำงกำรเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีกำรเผยแพรเ่ป็นกำรทั่วไป และ
ในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรไม่มีหนีส้ินทำงกำรเงินตำมที่เปิดเผยไวใ้นงบ
กำรเงินส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีลำ่สดุรวมถึงกรณียงัไม่ครบ
ก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร ใหใ้ชอ้ตัรำสว่น
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้นีข้องผู้
ออกรำยนัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แต่ในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรไดม้ีกำรยื่นแบบ
แสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงกำร 
(bond issuance program) ใหพ้ิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
1.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตรำสำรตำมขอ้นีโ้ดยเป็นตรำสำรที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกวำ่ investment grade หรอืไม่มี 
credit rating บรษัิทจดักำรจะลงทนุเพื่อกองทนุภำยใตก้ำรจดักำรของ
บรษัิทจดักำรรำยเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและ
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เสนอขำยตรำสำรดงักลำ่วเป็นรำยครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตรำสำรไดม้ี
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็น
โครงกำร (bond issuance program) ใหพ้ิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อตัรำสว่นตำม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรที่ออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธนำคำรพำณิชย ์บรษัิทเงินทนุ หรอืบรษัิทเครดิตฟองซิเอร ์ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน 
2. ธนำคำรออมสิน 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร 
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
9. บรษัิทหลกัทรพัย ์
10. สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมำชิก 
11. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคลตำม 1. 
– 9.) 

2. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่  - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวมหรอื
กองทนุ CIS ต่ำงประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้  
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน  
(1) มีขนำดเลก็  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง  

  
ทัง้นี ้กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทนุและอตัรำสว่นกำรลงทนุ ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยกำรลงทนุของ
กองทนุ และ/หรอื ที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
  
ส่วนที ่5 : การด าเนินการเม่ือทรัพยส์ินทีล่งทุนขาดคุณสมบัตหิรือการลงทนุไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทนุ  
 
1. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด แต่ตอ่มำทรพัยส์ินที่ลงทนุมีคณุสมบตัิที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุหข้ำดคณุสมบตัิใน
กำรเป็นทรพัยส์ินที่กองทนุสำมำรถลงทนุไดอ้ีกตอ่ไป บริษัทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1.1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุและวนัที่ทรพัยส์ินขำดคณุสมบตัิ และจดัส่งรำยงำนต่อผูด้แูล
ผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดกรณีดงักลำ่ว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ี่บรษัิทจดักำร  
 
(1.2) จ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิภำยในโอกำสแรกโดยค ำนงึถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั แต่ตอ้งไม่เกินกวำ่ 90 วนันบัแตว่นัที่ทรพัยส์ิน
นัน้ขำดคณุสมบตัิ เวน้แตเ่ป็นกรณีตำมขอ้ 5 ในสว่นนี ้ 
 
(1.3) เมื่อบรษัิทจดักำรสำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิ หรอืทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ที่ก ำหนดแลว้ บรษัิทจดักำรตอ้งจดัท ำรำยงำนขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุในทรพัยส์ินดงักลำ่ว รวมถึงวนัที่ไดจ้  ำหน่ำยทรพัยส์ินนัน้
ออกไปหรอืวนัที่ทรพัยส์ินมีกำรเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิแลว้แตก่รณี และจะจดัส่งรำยงำนตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิด
กรณีดงักลำ่ว 
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ในกรณีที่บรษัิทจดักำรไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ (1.2) บรษัิทจดักำรตอ้งจดัท ำรำยงำนขอ้มลูตำมวรรคหนึ่ง พรอ้ม
สำเหตทุี่ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักลำ่ว และจดัสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบั
แตว่นัครบระยะเวลำดงักลำ่ว 
 
2. ในกรณีที่ทรพัยส์ินในขณะที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนด แตต่่อมำกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ เป็น
เวลำ 5 วนัท ำกำรติดตอ่กนั โดยมิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุเพิ่ม บรษัิทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(2.1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุ และวนัที่กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุ และจดัส่ง
รำยงำนดงักลำ่วต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักลำ่ว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ี่บริษัทจดักำร  
 
(2.2) ไม่ลงทนุเพิ่มเติมในทรพัยส์ินที่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุจนกว่ำจะสำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนด เวน้แตเ่ป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมขอ้ 4 ในสว่นนี ้
 
(2.3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดภำยในโอกำสแรกโดยค ำนงึถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั แตต่อ้งไม่เกินระยะเวลำดงันี ้
เวน้แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 5 ในสว่นนี ้ 
(ก) 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลำบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมประเภททรพัยส์ิน (product limit) ส ำหรบักำร
ลงทนุในเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตั๋วแลกเงินหรอืตั๋วสญัญำใชเ้งิน ตำมสว่นที่ 3 ในขอ้ 1  
(ข) 90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลำดงักลำ่ว ส ำหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจำกกรณีตำมขอ้ (2.3) (ก) 
 
(2.4) เมื่อบรษัิทจดักำรแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดแลว้ บรษัิทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือ จ ำนวน อตัรำสว่นกำร
ลงทนุในทรพัยส์ินดงักลำ่ว รวมถึงวนัที่สำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ แลว้แตก่รณี และจดัส่งรำยงำนตอ่ผูด้แูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 
วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่สำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุได ้ 
 
ในกรณีที่บรษัิทจดักำรไม่สำมำรถแกไ้ขใหไ้ปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดตำมขอ้ (2.3) (ก) หรอื (ข) บรษัิทจดักำรตอ้งจดัท ำรำยงำนขอ้มลูตำม
วรรคหนึ่ง พรอ้มสำเหตทุี่ไม่สำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุดงักลำ่ว และจดัสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูด้แูล
ผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักลำ่ว 
 
3. เน่ืองจำกกองทนุนีไ้ดร้บักำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อนวนัที่ 16 มกรำคม 2559 หำกปรำกฎวำ่กองทนุมีกำร
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรอืหน่วยของกองทนุตำ่งประเทศไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมควำมมีสว่นไดเ้สียในกิจกำรที่
ลงทนุ (concentration limit) เป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรติดตอ่กนั บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(3.1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุ และวนัที่กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุ และจดัสง่
รำยงำนดงักลำ่วต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักลำ่ว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ี่บริษัทจดักำร 
 
(3.2) หำ้มมิใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรเพื่อขยำยวงเงินส ำหรบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุที่ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส ำนกังำนแลว้ จนกว่ำกำร
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรอืหน่วยของกองทนุตำ่งประเทศจะเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด  
 
(3.3) ในกรณีที่มีกำรลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรอืหน่วยของกองทนุตำ่งประเทศที่มีผูร้บัผิดชอบกำรบรหิำรจดักำรกองทนุดงักลำ่วเป็น
บคุคลที่มีควำมสมัพนัธห์รอืเช่ือมโยงกบับรษัิทจดักำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และมีกำรเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยอื่นใด
จำกกองทนุหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุในลกัษณะที่ซ  ำ้ซอ้นกบักองทนุรวมหรอืกองทนุตำ่งประเทศ บริษัทจดักำรจะแจง้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุทรำบเก่ียวกบัควำมสมัพนัธห์รอืเช่ือมโยงดงักลำ่ว รวมถึงเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยนัน้ ภำยใน 30 วนั
นบัแตว่นัครบระยะเวลำดงักลำ่ว  
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(3.4) ในกรณีที่อตัรำสว่นกำรลงทนุของกองทนุเป็นไปตำมที่ก ำหนดแลว้ บริษัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุ
ในทรพัยส์ินดงักลำ่ว รวมถึงวนัที่อตัรำสว่นเป็นไปตำมที่ก ำหนด และจดัส่งรำยงำนดงักลำ่วต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่
อตัรำสว่นกำรลงทนุเป็นไปตำมที่ก ำหนด 
 
4. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุหรอืขอ้ก ำหนดที่สำมำรถลงทนุไดโ้ดยชอบ แต่ตอ่มำปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตุ
ใหไ้ม่เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุหรอืขอ้ก ำหนดที่สำมำรถลงทนุไดโ้ดยชอบ บรษัิทจดักำรอำจลงทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินดงักลำ่วต่อไปได ้ 
 
(4.1) กรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุหรอืไดส้ิทธิจำกกำรเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ำมสดัส่วนที่มีอยู่เดิม เวน้แต่เป็นกรณีตำม (4.2)  
 
(4.2) กรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุหรอืไดส้ิทธิตำม (4.1) ในระหวำ่งระยะเวลำกำรแกไ้ขอตัรำสว่นกำรลงทนุตำมประกำศที่เก่ียวขอ้ง แต่ทัง้นี ้บรษัิท
จดักำรตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขภำยในระยะเวลำดงักลำ่วดว้ย  
 
(4.3) กรณีที่กองทนุไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรบรจิำค  
 
ในกรณีที่มีกำรลงทนุตำม (4.1) หรอื (4.3) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ 2 หรอืขอ้ 3 ในสว่นนี ้โดยอนโุลม  
 
5. ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรอืเหตจุ ำเป็นอื่นใดท ำใหบ้รษัิทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขเพื่อใหก้ำรลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในขอ้ 1 
(1.2) หรอืขอ้ 2 (2.3) (ข) หรือบรษัิทจดักำรมีควำมเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูล้งทนุ บรษัิทจดักำรสำมำรถใชด้ลุยพินิจ
ด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมไดโ้ดยตอ้งค ำนงึถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั และตอ้งสง่รำยงำนเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรของบรษัิทจดักำรใน
เรื่องดงักลำ่วต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผูถื้อหน่วยลงทนุและผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลำที่ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑด์งักลำ่ว ทัง้นี ้ในกำรจดัส่งรำยงำนดงักลำ่วใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพรบ่นเว็บไซตข์อง
บรษัิทจดักำรแทนได ้
 
ส่วนที ่6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทนุมีสดัส่วนกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บรษัิทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(1.1) จดัท ำรำยงำนเก่ียวกบักำรลงทนุที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ พรอ้มทัง้เหตผุลที่ท  ำใหม้ีกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ และ
จดัส่งรำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ 
ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ี่บริษัทจดักำร  
 
(1.2) ด ำเนินกำรแกไ้ขใหส้ดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ หรอืด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์
ที่ก ำหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี ้
  

2. ในกรณีที่กำรลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบง่ประเภทของกองทนุ ใหบ้รษัิทจดักำรด ำเนินกำรแกไ้ขสดัส่วน
กำรลงทนุของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุภำยใน 90 วนันบัแตว่นัที่สดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ 
เวน้แตบ่รษัิทจดักำรจะไดร้บัมติจำกผูถื้อหน่วยลงทนุใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่ว  
 
ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหม้ีวิธีกำรในกำรใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเดิมในกำรที่จะออกจำก
กองทนุรวมก่อนที่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลบงัคบัใช ้โดยวิธีกำรดงักลำ่วตอ้งมีระยะเวลำเพียงพอและเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุ รวมทัง้เมื่อไดร้บัมติจำกผูถื้อหน่วยลงทนุใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้ บรษัิทจดักำรตอ้งงดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุจำกผูถื้อหน่วยลงทนุ(ถำ้มี) ทกุรำยจนกวำ่กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วจะมีผลใชบ้งัคับ และในกรณีที่ครบก ำหนด 90 วนันบัแต่วนัที่สดัส่วนกำร
ลงทนุไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ แตก่ำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บรษัิทจดักำรตอ้งไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมนัน้เพิ่มเติม 
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4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. กำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี 
  
4.2. ประเภทกำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) :  

5. การเสนอขายหน่วยลงทนุครั้งแรก :  
 
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บรษัิทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน 
 
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

5.2.1. วิธีกำรขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุจะจดัส่งหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส ำคญัที่ผูล้งทนุควรทรำบ พรอ้มกบัใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหผู้ท้ี่สนใจลงทนุและ
บรษัิทจดักำรจะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงกำรไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบรษัิทจดักำรและ ณ สถำนที่ติดตอ่ทกุแห่งของผูส้นบัสนนุ  
 
ผูส้นใจลงทนุสำมำรถขอรบัหนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงกำร ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุและใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ไดท้ี่ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบรษัิท
จดักำรและ ณ สถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุทกุวนัในเวลำท ำกำร  
 
5.2.2. วิธีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
เมื่อผูจ้องซือ้เปิดบญัชีกองทนุแลว้ จะสำมำรถจองซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยจะตอ้งเป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกวำ่ 2,000 บำท ในกำรจองซือ้แต่ละครัง้ 
ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำหรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุย
พินิจของบรษัิทจดักำร กำรช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใช่กรณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ
ดว้ยเงินเต็มมลูค่ำจะหกักลบลบหนีก้บับรษัิทจดักำรไม่ได ้ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของกองทนุเป็นส ำคญั บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจำกบำงกองทนุมำยงักองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
 
ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้สง่ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีในขอ้ 5.2.5. เรื่อง
“เอกสำรหลกัฐำนในกำรเปิดบญัชี” และช ำระเงินคำ่จองซือ้จนเต็มมลูค่ำที่บริษัทจดักำร หรอืผูส้นบัสนนุ ตำมวนัและเวลำที่ระบไุวใ้นดำ้นหนำ้ของ
หนงัสือชีช้วนโดยมีวิธีกำรช ำระเงิน ดงันี ้ 
 
(1) กรณีจองซือ้ผ่ำนบรษัิทจดักำร หรือ ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนอื่น  
 
ผูจ้องซือ้อำจช ำระเป็นเงินสด เช็ค ดรำฟต ์ไดท้ี่บรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนอื่น หรอือำจช ำระดว้ยบตัรเครดิตซึง่จะตอ้งอยู่ภำยใต้
เง่ือนไขที่บรษัิทจดักำรประกำศก ำหนด หรอืกำรช ำระเงินดว้ยวิธีกำรอื่นใดที่อำจเพิ่มเติมในภำยหลงัซึง่บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ โดยบรษัิทจดักำรจะน ำเงินคำ่จองซือ้ดงักลำ่วฝำกเขำ้ยงับญัชี “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรี
ยโุรปอิควิตีเ้ฮดจ”์ ซึง่บรษัิทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รอืกระแสรำยวนัที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ หรอื “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. 
กรุงศร”ี ซึง่บรษัิทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รอืกระแสรำยวนัที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำร
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กรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก ์สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยโูอบี บมจ. ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) บมจ. 
ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์เพื่อรำยย่อย บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน บมจ. 
ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย ธนำคำรออมสิน หรือที่บรษัิทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม หลงัจำกที่ไดร้บัช ำระเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุจำกผูจ้องซือ้แลว้ 
บรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุจะมอบส ำเนำค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ และส ำเนำค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แก่ผูจ้องซือ้หน่วย
ลงทนุเป็นหลกัฐำน ทัง้นี ้กำรจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณต์่อเมื่อบรษัิทจดักำรไดร้บัเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนแลว้ บรษัิทจัดกำรอำจน ำ
เงินที่ไดร้บัจำกกำรจองซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรกัษำไวใ้นบญัชีเงินฝำกในนำม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ”์ บมจ. 
ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก ์สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยโูอ
บี บมจ. ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) บมจ. ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด ์แอนด ์
เฮำ้ส ์เพื่อรำยย่อย บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย ธนำคำรออมสิน หรือที่บรษัิทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม ซึ่งดอกผล 
(ถำ้มี) ในช่วงดงักลำ่วทัง้หมดจะน ำเขำ้เป็นผลประโยชนก์องทนุ และสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกนำยทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึ
ขอ้มลูกำรซือ้หน่วยลงทนุของผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้เท่ำนัน้  
 
ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุช ำระเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือ ดรำฟต ์ที่ไม่สำมำรถเรยีกเก็บเงินไดใ้นวนัที่สั่งซือ้ไม่วำ่ดว้ยเหตใุด หรือกรณี
ที่เช็คหรอืดรำฟตด์งักลำ่วถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน หรอืกรณีที่บรษัิทจดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรที่ผูส้ั่งซือ้มี
บญัชีบตัรเครดิตอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรยกเลิกรำยกำรจองซือ้นัน้และแจง้ใหผู้จ้องซือ้หน่วย
ลงทนุทรำบทำงโทรศพัท ์หรือกำรสื่อสำรขอ้ควำมทำงอิเลก็ทรอนิกส ์(e-mail)  
 
ในกำรช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใช่กรณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินเต็มมลูค่ำจะ
หกักลบลบหนีก้บับรษัิทจดักำรไม่ได ้ 
 
ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนแลว้ จะเพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่ำจองซือ้ไม่ได ้ทัง้นี ้บรษัิท
จดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้มื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
 
(2) วิธีกำรจองซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษัิทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้รกิำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบรษัิทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้รกิำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรอือินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยช่ือที่บรษัิทจดักำรก ำหนดไว ้ซึง่สำมำรถขอ
เอกสำรดงักลำ่วไดท้ี่บรษัิทจดักำร ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิด
บญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัส่งรหสัประจ ำตวัผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อใชใ้นกำรท ำรำยกำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบรษัิทจดักำร ซึง่ผูถื้อรหสั
ประจ ำตวัตอ้งเก็บรกัษำไวเ้ป็นควำมลบั ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจำ้ของรหสัประจ ำตวัของผูถื้อหน่วย
ลงทนุท ำรำยกำรผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบรษัิทจดักำร ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผูถื้อหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง 
ผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบรษัิทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้รกิำร  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ำมวนัและเวลำท ำกำรของบรษัิทจดักำรในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะตอ้งท ำ
กำรสั่งซือ้ใหเ้สรจ็สิน้ภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักลำ่ว  
 
ในกรณีที่กำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไม่สำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ี่ธนำคำรพำณิชยใ์น
เขตกรุงเทพมหำนครได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือวำ่รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำคำ่ซือ้
หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลำ่วได ้ 
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บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งซือ้ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทนุโดยไมม่ีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรอืสงวนสิทธิในกำรก ำหนดมลูค่ำสงูสดุของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ หรอืไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บรษัิทจดักำร  
 
บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบรษัิทจดักำรไม่สำมำรถหกัเงินคำ่ซือ้ไดห้รอืรำยกำรค ำสั่งไม่สมบรูณไ์ม่วำ่ดว้ยสำเหตใุด บรษัิทจดักำร
หรอืผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถใชบ้รกิำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ำมปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบรกิำรดงักลำ่ว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยเ์ท่ำนัน้ โดยเป็น
ค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยเ์รยีกเก็บเมื่อมีค  ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้รกิำร  
 
1) ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบรษัิทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบโทรศัพท์
อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้แลว้  
 
2) เมื่อผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้มื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเลก็ทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรอืเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งซือ้ สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้
เท่ำนัน้  
 
บรษัิทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับรษัิทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ละอำ้งอิงได ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะได้รบั
หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุเมื่อรำยกำรซือ้สมบรูณแ์ลว้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้รกิำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้รกิำร หรอืกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบรษัิทจดักำร บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักลำ่วใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รอืรบัทรำบเหตกุำรณด์งักลำ่วแลว้แตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้รกิำรชั่วครำวหรอืถำวร ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหน้ำไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ก่อน
ปิดกำรใหบ้รกิำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไวใ้นระบบโทรศพัทข์องบรษัิทจดักำร  
 
(3) วิธีกำรจองซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้รกิำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้รกิำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ
หรอือินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยช่ือที่บรษัิทจดักำรก ำหนดไว ้ซึง่สำมำรถขอเอกสำร
ดงักลำ่วไดท้ี่บรษัิทจดักำร ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” และ
ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุก่อนทกุครัง้  
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บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัส่งรหสัประจ ำตวัผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อใชใ้นกำรท ำรำยกำรผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร ซึง่ผูถื้อรหสัประจ ำตวั
ตอ้งเก็บรกัษำไวเ้ป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจำ้ของรหสัประจ ำตวัของผูถื้อหน่วยลงทนุท ำ
รำยกำรผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผูถื้อหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้รกิำร  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะตอ้งท ำกำรสั่งซือ้ใหเ้สรจ็สิน้
ภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักลำ่ว  
 
ในกรณีที่กำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไม่สำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ี่ธนำคำรพำณิชยใ์น
เขตกรุงเทพมหำนครได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือวำ่รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำคำ่ซือ้
หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลำ่วได ้ 
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งซือ้ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บรษัิทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทนุโดยไมม่ีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรอืสงวนสิทธิในกำรก ำหนดมลูค่ำสงูสดุของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ หรอืไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บรษัิทจดักำร  
 
บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบรษัิทจดักำรไม่สำมำรถหกัเงินคำ่ซือ้ไดห้รอืรำยกำรค ำสั่งไม่สมบรูณไ์ม่วำ่ดว้ยสำเหตใุด บรษัิทจดักำร
หรอืผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถใชบ้รกิำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ำมปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบรกิำรดงักลำ่ว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยเ์ท่ำนัน้ โดยเป็น
ค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยเ์รยีกเก็บเมื่อมีค  ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้รกิำร  
 
1) ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบรษัิทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้
ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้แลว้  
 
2) เมื่อผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้มื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่พิมพอ์อกจำกระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ท่ำนัน้ บรษัิทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับรษัิทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ละอำ้งอิงได ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
เมื่อรำยกำรซือ้สมบรูณแ์ลว้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้รกิำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้รกิำร หรอืกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบรษัิทจดักำร บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักลำ่วใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รอืรบัทรำบเหตกุำรณด์งักลำ่วแลว้แตก่รณี  
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5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้รกิำรชั่วครำวหรอืถำวร ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ก่อน
ปิดกำรใหบ้รกิำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบรษัิทจัดกำรและผูส้นบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไวใ้นระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร  
 
(4) กำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บรษัิทจดักำรและ/หรอืผูส้นบัสนนุอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุอื่นใดที่จะมีขึน้ในอนำคต ซึ่งจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกตอ่ผูล้งทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้กำรเพิ่มเติม
ช่องทำงดงักลำ่วใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำ
กำรก่อนวนัเริ่มใหบ้รกิำร ณ ส ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
5.2.3. กำรจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุตำมที่จองซือ้ หลงัจำกที่บรษัิทจดักำรไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนและใบจอง
ซือ้ที่ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ในกรณีที่มีกำรจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกวำ่จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร กำรจดัสรรหน่วยลงทนุใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบรษัิท
จดักำร โดยใชห้ลกักำร “สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน” ในกรณีที่จองซือ้คนละวนั และในกรณีที่จองซือ้ในวนัเดียวกนั ซึง่มีจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือตำมจ ำนวน
เงินทนุของโครงกำรไม่เพียงพอตอ่กำรจดัสรรในวนัเดียวกนันัน้ บรษัิทจดักำรจะจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทกุรำยในวนัดงักลำ่วตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จองซือ้ของแต่ละรำย ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะตดัสิทธิผูจ้องซือ้ที่ปฏิบตัิไม่เป็นไปตำมที่โครงกำรก ำหนดเก่ียวกับวนัและเวลำท ำกำร
เสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกในกรณีที่มียอดกำรจองซือ้ในวนัแรกเกินกวำ่จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร และบรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรร
หรอืไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่ำงสว่นหรอืทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  
 
5.2.4. กำรคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุในกำรเสนอขำยครัง้แรกไม่ไดร้บักำรจดัสรรไม่วำ่ทัง้หมดหรอืบำงสว่นและหรอืในกรณีที่บรษัิทจดักำรตอ้งยตุิโครงกำร
จดักำรเน่ืองจำกไม่สำมำรถจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุใหแ้ก่ประชำชนไดถ้ึง 35 รำย หรอืในกรณีที่มีกำรจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคล
เดียวกนัใดตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด เกินกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ท ำใหไ้ม่
สำมำรถจดัตัง้กองทนุได ้บรษัิทจดักำรจะช ำระค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุ (ถำ้
มี) คืนใหผู้จ้องซือ้หน่วยลงทนุโดยโอนเงินขำ้บญัชีเงินฝำก หรือ จ่ำยเป็นเช็คขีดครอ่มและส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นค ำขอเปิด
บญัชีกองทนุ ภำยในหนึ่งเดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้สดุกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกตำมสดัส่วนของเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุ หำกบรษัิท
จดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยในเวลำที่ก ำหนดอนัเน่ืองจำกควำมผิดพลำดของบรษัิทจดักำรเอง บรษัิทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ใน
อตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละเจ็ดครึง่ตอ่ปีนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ครบก ำหนด  
 
ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทนุที่ขำยไดแ้ลว้ดงักลำ่ว จะใชร้ำคำตำมมลูค่ำที่ตรำไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ  
 
5.2.5. เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี :  
 
ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับรษัิทจดักำรไว ้เพื่อประโยชนใ์นกำรติดต่อท ำรำยกำรซือ้ ขำย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภำยใต้
กำรบรหิำรของบรษัิทจดักำร โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมตำ่งๆ ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุอย่ำงถูกตอ้งและตำมควำมจรงิพรอ้มทัง้
แนบเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดำ  
 
ก) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึง่ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
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กรณีนิติบคุคล  
 
ก) ส ำเนำหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณิชยซ์ึง่กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
ข) ตวัอย่ำงลำยมือช่ือกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม และหรอืผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขกำรลงนำม  
ค) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลซึง่ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
ง) หนงัสือมอบอ ำนำจในกรณีผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมที่ระบุในหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณิชย ์ 
 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนั บรษัิทจดักำรจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุเหลำ่นัน้ เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุรว่มกนั
ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีช่ือแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำม
เง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
5.2.6. บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  
 
(ก) ค ำสั่งซือ้ในแตล่ะครัง้ของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ เป็นเงินสดที่มีมลูค่ำเกินกว่ำ 1 ลำ้นบำทขึน้ไป  
 
(ข) ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกวำ่รอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
 
(ค) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ
กบัหรอืเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิำ พลเมืองสหรฐัอเมรกิำหรอืผูท้ี่มีถ่ินฐำนอยู่ในสหรฐัอเมรกิำ หรอืบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินที่อยู่ใน
สหรฐัอเมรกิำ รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักลำ่วและบรษัิทหรอืหำ้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ีขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิำ บริษัทจดักำรจึงขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรอืระงบักำรสั่งซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่วำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กลำ่วมำ
ขำ้งตน้  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
 
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บรษัิทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน 
- หกับญัชี 
 
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

6.2.2.1. บรษัิทจดักำร  
 
ผูส้นใจจะตอ้งสั่งซือ้เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ โดยช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน ค ำสั่งหกับญัชี เช็ค 
หรอืดรำฟต ์ของธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกบัส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุที่รบัค ำสั่งซือ้ หรอืหกับญัชีบตัรเครดิตซึง่จะตอ้งอยู่
ภำยใตเ้ง่ือนไขที่บรษัิทจดักำรประกำศก ำหนด หรอืกำรช ำระเงินดว้ยวิธีกำรอื่นใดที่อำจเพิ่มเติมในภำยหลงัซึง่บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีสั่งซือ้ดว้ยเช็ค ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสั่งซือ้ และขีดครอ่มสั่งจ่ำยใน
นำม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ”์ ซึง่บรษัิทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัย ์หรอื “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. 
กรุงศร”ี ซึง่บรษัิทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รอืกระแสรำยวนัของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำร
กรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก ์สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยโูอบี ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงกิง้ บมจ. ธนำคำรสแตนดำรด์
ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) บมจ. ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์เพื่อรำยย่อย บมจ. 
ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย หรอืที่บรษัิทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม เมื่อเจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบเอกสำรและเงินคำ่สั่งซือ้
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ว่ำครบถว้นและถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะสง่มอบส ำเนำค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แก่ผูส้ั่งซือ้ไวเ้ป็นหลักฐำนตอ่ไป ทัง้นี ้
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ 
และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ และคำ่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วยงัไม่สำมำรถน ำเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ี่ธนำคำร
พำณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือวำ่รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวันที่น  ำ
ค่ำซือ้หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลำ่วได ้โดยบรษัิทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ 
ซึง่ไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต ์หรือกำรช ำระดว้ยวิธีอื่นใดถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะระงบักำรขำยหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้นัน้และ
จะด ำเนินกำรใหผู้ส้นบัสนนุแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทรำบทำงโทรศพัท ์หรือกำรสื่อสำรขอ้ควำมทำงอิเลก็ทรอนิกส ์(e-mail)  
 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรอืบรษัิทจดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรอืธนำคำรที่ผูส้ั่งซือ้มี
บญัชีบตัรเครดิตอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่ว  
 
ในกำรช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใช่กรณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินเต็มมลูค่ำจะ
หกักลบลบหนีก้บับรษัิทจดักำรไม่ได ้ 
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่วำ่ดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได ้
ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพจิำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้มื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิท
จดักำร  
 
บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุท ำกำรเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำ
หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจดักำรจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำขำย และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
อนึ่ง มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำขำยหน่วยลงทนุจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองจำกผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
6.2.2.2. ผูส้นบัสนนุ :  
 
ผูส้นใจจะตอ้งสั่งซือ้เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ โดยช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน ค ำสั่งหกับญัชี เช็ค 
หรอืดรำฟต ์ของธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกบัส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุที่รบัค ำสั่งซือ้ หรอืหกับญัชีบตัรเครดิตซึง่จะตอ้งอยู่
ภำยใตเ้ง่ือนไขที่บรษัิทจดักำรประกำศก ำหนด หรอืกำรช ำระเงินดว้ยวิธีกำรอื่นใดที่อำจเพิ่มเติมในภำยหลงัซึง่บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีสั่งซือ้ดว้ยเช็ค ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวนัที่วนัเดียวกบัวันสั่งซือ้ และขีดครอ่มสั่งจ่ำยใน
นำม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ”์ ซึง่บรษัิทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัย ์หรอื “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. 
กรุงศร”ี ซึง่บรษัิทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รอืกระแสรำยวนัของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำร
กรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก ์สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยโูอบี ธนำคำรฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงกิง้ บมจ. ธนำคำรสแตนดำรด์
ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) บมจ. ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์เพื่อรำยย่อย บมจ. 
ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย หรอืที่บรษัิทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม เมื่อเจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบเอกสำรและเงินคำ่สั่งซือ้
ว่ำครบถว้นและถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะสง่มอบส ำเนำค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แก่ผูส้ั่งซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐำนตอ่ไป ทัง้นี ้
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ 
และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของบรษัิทจดักำร  
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ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ และคำ่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วยงัไม่สำมำรถน ำเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ี่ธนำคำร
พำณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือวำ่รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำ
ค่ำซือ้หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลำ่วได ้โดยบรษัิทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ 
ซึง่ไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต ์หรือกำรช ำระดว้ยวิธีอื่นใดถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะระงบักำรขำยหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้นัน้และ
จะด ำเนินกำรใหผู้ส้นบัสนนุแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทรำบทำงโทรศพัท ์หรือกำรสื่อสำรขอ้ควำมทำงอิเลก็ทรอนิกส ์(e-mail)  
 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรอืบรษัิทจดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรอืธนำคำรที่ผูส้ั่งซือ้มี
บญัชีบตัรเครดิตอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่ว  
 
ในกำรช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใช่กรณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินเต็มมลูค่ำจะ
หกักลบลบหนีก้บับรษัิทจดักำรไม่ได ้ 
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่วำ่ดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได ้
ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพจิำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้มื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
 
บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุท ำกำรเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำ
หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจดักำรจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำขำย และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
อนึ่ง มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำขำยหน่วยลงทนุจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองจำกผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
6.2.2.3. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ  
 
ก) กำรขอใชบ้รกิำร  
 
ผูส้ั่งซือ้สำมำรถขอใชบ้รกิำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ โดยกรอกแบบฟอรม์กำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ พรอ้มหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำก
ธนำคำรพำณิชย ์ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้มีควำมประสงคท์ี่จะช ำระค่ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำดว้ยบตัรเครดิต ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกรอกรำยละเอียดใน
หนงัสือยืนยนักำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดิต  
 
บรษัิทจดักำรหรอืนำยทะเบียนจะด ำเนินกำรใหม้ีกำรหกับญัชีเงินฝำกหรอืบญัชีบตัรเครดิตของผูถื้อหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนเงินรำยงวดในวนัที่ที่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุก ำหนดเพื่อเป็นคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่วนัดงักลำ่วเป็นวนัหยดุท ำกำร และผูถื้อหน่วยลงทนุมิไดแ้จง้กำรเลื่อนกำรหกับญัชีเงินฝำกหรอื
บญัชีบตัรเครดิตไวต้่อบรษัิทจดักำร บรษัิทจดักำรจะหกับญัชีเงินฝำกหรอืบญัชีบตัรเครดิตส ำหรบังวดดงักลำ่วในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไปทกุครัง้  
 
ในกำรก ำหนดงวดกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถเลือกซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำทกุสปัดำห ์ทกุเดือน หรืองวดอื่นใดตำม
ควำมประสงค ์ 
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำของผูส้ั่งซือ้ ในกรณีที่บรษัิทจดักำรพบว่ำเอกสำรหรอืขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูส้ั่งซือ้ไม่
ถกูตอ้งครบถว้น หรือ ในกรณีที่บรษัิทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกหรอืบญัชีบตัรเครดิตดงักลำ่วขำ้งตน้ 3 งวด ติดตอ่กนั  
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ข) กำรใหบ้รกิำร  
 
1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำหกับญัชีเงินฝำกหรอืบญัชีบตัรเครดิตแลว้แตก่รณี ในงวดแรก หลงัจำกที่ผูส้ั่งซือ้กรอกและยื่นแบบฟอรม์กำรซือ้
หน่วยลงทนุแบบประจ ำ พรอ้มหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกหรอืหนงัสือยืนยนักำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดิตครบถว้นแลว้ ไม่นอ้ยกวำ่ 7 
วนั  
 
2) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ สำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำเป็นรำยงวด ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั โดยระบจุ ำนวนเงินที่ตอ้งกำรสั่งซือ้ในแตล่ะงวดเป็นจ ำนวน
เงินบำทถว้น ขัน้ต ่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้
ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรอืปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
 
3) บริษัทจดักำรจะหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกของผูถื้อหน่วยลงทนุหรอืบญัชีบตัรเครดิตตำมหนงัสือยืนยนั
กำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดิต ในกรณีที่บรษัิทจดักำรไม่สำมำรถหกับญัชีเงินฝำกหรอืบญัชีบัตรเครดิตของผูถื้อหน่วยลงทนุหรอืบรษัิท
จดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรอืธนำคำรที่ผูส้ั่งซือ้มีบญัชีบตัรเครดิตอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ ไม่วำ่ดว้ยสำเหตใุด บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนในงวดนัน้ และจะยกเลิกรำยกำรซือ้ของงวดดงักลำ่ว ทัง้นี ้
บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกหรอืบญัชีบตัรเครดิตส ำหรบังวดถดัไปตำมปกติ  
 
4) บริษัทจดักำร จะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุที่สำมำรถผ่ำนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่
ธนำคำรพำณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหำนครได ้ซึง่เป็นรำคำที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะ
ไดร้บั  
 
5) นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรอืผูส้นบัสนนุซึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำร จะสง่หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและ
ใบก ำกบัภำษีส ำหรบัคำ่ธรรมเนียมกำรซือ้หน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุทำงไปรษณียภ์ำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณ
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
6) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบรกิำรดงักลำ่ว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยห์รอืบญัชีบตัรเครดิตเท่ำนัน้ 
โดยเป็นคำ่ธรรมเนียมตำมอตัรำและเงื่อนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยห์รอืบริษัทผูอ้อกบตัรเครดิตเรยีกเก็บ เมื่อมีค  ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกหรอืบญัชี
บตัรเครดิตแลว้แต่กรณี  
 
ค) เงื่อนไขกำรใหบ้รกิำร  
 
1) ในกรณีที่บรษัิทจดักำรไดห้กับญัชีเงินฝำกหรอืบญัชีบตัรเครดิตของผูถื้อหน่วยแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่สำมำรถเพิกถอนรำยกำรดงักลำ่วซึง่เป็น
รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุได ้ไม่ว่ำสำเหตใุด ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้มื่อมีเหตจุ ำเป็นและ
สมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
 
2) ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถยกเลิกกำรใชบ้รกิำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำได ้โดยแจง้ยกเลิกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำตอ่บริษัทจดักำร บริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรยกเลิกกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยห์รอืบญัชีบตัรเครดิตภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ไดร้บักำรแจง้ยกเลิก
ดงักลำ่วจำกผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีกำรขอแกไ้ขรำยละเอียดเก่ียวกบักำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ ผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งแจง้กำรขอแกไ้ขต่อบรษัิทจดักำรหรือผูส้นบัสนุน
ลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็โดยไม่ชกัชำ้  
 
3) ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบกำรใหบ้รกิำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่
ไดร้บัแจง้จำกผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงกำรแกไ้ขที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด (ถำ้มี)  
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4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้รกิำรชั่วครำวหรอืถำวร ซึง่บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้รกิำรดงักลำ่ว 
โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุหรอืเวปไซตข์องบรษัิทจดักำรหรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
5) ผูล้งทนุสำมำรถขอใชบ้รกิำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำผ่ำนช่องทำงอิเลก็ทรอนิกสข์องบรษัิทจดักำร รวมถึงช่องทำงอื่นใดที่จะมีขึน้ในอนำคต 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อผูล้งทนุ โดยใหม้ีวิธีกำรขอใชบ้รกิำร ลกัษณะของกำรใหบ้รกิำร และเง่ือนไขกำรใหบ้รกิำร เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ
ช่องทำงนัน้ๆ 
 
6) ผูล้งทนุสำมำรถขอใชบ้รกิำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำโดยติดตอ่กบัผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่มีบรกิำรรบัค ำสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุแบบประจ ำ ทัง้นี ้กำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำดงักลำ่วอำจมีวิธีปฏิบตัิที่แตกต่ำงไปจำกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำกบับรษัิทจดักำร
โดยตรง ผูล้งทนุจงึควรศกึษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุใหเ้ขำ้ใจก่อนกำรลงทนุ 
  
6.2.2.4. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบรษัิทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้รกิำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบรษัิทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้รกิำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรอือินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยช่ือที่บรษัิทจดักำรก ำหนดไว ้ซึง่สำมำรถขอ
เอกสำรดงักลำ่วไดท้ี่บรษัิทจดักำร หรือช ำระคำ่ซือ้โดยกำรหกับญัชีบตัรเครดิต ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน
ในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัส่งรหสัประจ ำตวัผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อใชใ้นกำรท ำรำยกำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบรษัิทจดักำร ซึง่ผู้ถือรหสั
ประจ ำตวัตอ้งเก็บรกัษำไวเ้ป็นควำมลบั ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจำ้ของรหสัประจ ำตวัของผูถื้อหน่วย
ลงทนุท ำรำยกำรผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบรษัิทจดักำร  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผูถื้อหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง ผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบรษัิทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้รกิำร  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ำมวนัและเวลำท ำกำรของบรษัิทจดักำรผ่ำนหมำยเลขโทรศพัทท์ี่บรษัิทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บรษัิทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ 
ซึง่บรษัิทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ในกรณีที่กำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไม่สำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ี่ธนำคำรพำณิชยใ์น
เขตกรุงเทพมหำนครได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือวำ่รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำคำ่ซือ้
หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลำ่วได ้ 
 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรอืบรษัิทจดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรอืธนำคำรที่ผูส้ั่งซือ้มี
บญัชีบตัรเครดิตอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำว  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งซือ้ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บรษัิทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
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ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำ
รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหนว่ยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรอืปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
 
บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงนิฝำกธนำคำร
พำณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบรษัิทจดักำรไม่สำมำรถหกัเงินคำ่ซือ้ไดห้รอืรำยกำรค ำสั่งไม่สมบรูณไ์ม่วำ่ดว้ยสำเหตใุด บรษัิทจดักำร
หรอืผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถใชบ้รกิำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ำมปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบรกิำรดงักลำ่ว จะมีภำระเฉพำะค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยเ์ท่ำนัน้ โดยเป็น
ค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยเ์รยีกเก็บเมื่อมีค  ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้รกิำร  
 
1) ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบรษัิทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบโทรศัพท์
อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้แลว้  
 
2) เมื่อผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้มื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจัดกำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเลก็ทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรอืเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งซือ้ สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้
เท่ำนัน้ บรษัิทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับรษัิทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ละอำ้งอิงได ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะ
ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุเมื่อรำยกำรซือ้สมบรูณแ์ลว้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้รกิำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้รกิำร หรอืกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบรษัิทจดักำร บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักลำ่วใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รอืรบัทรำบเหตกุำรณด์งักลำ่วแลว้แตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้รกิำรชั่วครำวหรอืถำวร ซึง่บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้รกิำรดงักลำ่ว 
โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุหรอืเวปไซตข์องบรษัิทจดักำรหรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
6.2.2.5 วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้รกิำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้รกิำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ
หรอือินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยช่ือที่บรษัิทจดักำร  
 
ก ำหนดไว ้ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ี่บรษัิทจดักำร หรอืช ำระค่ำซือ้โดยกำรหกับญัชีบตัรเครดิต ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ 
จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบริษัทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุก่อนทกุ
ครัง้  
 
บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัส่งรหสัประจ ำตวัผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อใชใ้นกำรท ำรำยกำรผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร ซึง่ผูถื้อรหสัประจ ำตวั
ตอ้งเก็บรกัษำไวเ้ป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจำ้ของรหสัประจ ำตวัของผูถื้อหน่วยลงทนุท ำ
รำยกำรผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร  
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ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผูถื้อหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้รกิำร  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บรษัิท
จดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บรษัิทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ 
ซึง่บรษัิทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ในกรณีที่กำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไม่สำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ี่ธนำคำรพำณิชยใ์น
เขตกรุงเทพมหำนครได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือวำ่รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำคำ่ซือ้
หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลำ่วได ้ 
 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรอืบรษัิทจดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรอืธนำคำรที่ผูส้ั่งซือ้มี
บญัชีบตัรเครดิตอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่ว  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งซือ้ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บรษัิทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำ
รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหนว่ยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรอืปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
 
บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงนิฝำกธนำคำร
พำณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบรษัิทจดักำรไม่สำมำรถหกัเงินคำ่ซือ้ไดห้รอืรำยกำรค ำสั่งไม่สมบรูณไ์ม่วำ่ดว้ยสำเหตใุด บรษัิทจดักำร
หรอืผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถใชบ้รกิำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ำมปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบรกิำรดงักลำ่ว จะมีภำระเฉพำะค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยเ์ท่ำนัน้ โดยเป็น
ค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยเ์รยีกเก็บเมื่อมีค  ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้รกิำร  
 
1) ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบรษัิทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้
ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้แลว้  
 
2) เมื่อผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้และมีควำมประสงคจ์ะท ำกำรเพิกถอนรำยกำร จะตอ้งท ำกำรยกเลิกรำยกำรนัน้ภำยในเวลำ 15.30 น. ของ
วนัที่ท  ำรำยกำร ซึง่ถำ้เกินก ำหนดเวลำดงักลำ่วจะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้มื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่พิมพอ์อกจำกระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ท่ำนัน้ บรษัิทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับรษัิทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ละอำ้งอิงได ้ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
เมื่อรำยกำรซือ้สมบรูณแ์ลว้  
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4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้รกิำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้รกิำร หรอืกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบรษัิทจดักำร บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักลำ่วใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รอืรบัทรำบเหตกุำรณด์งักลำ่วแลว้แตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้รกิำรชั่วครำวหรอืถำวร ซึง่บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้รกิำรดงักลำ่ว 
โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุหรอืเวปไซตข์องบรษัิทจดักำรหรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
6.2.2.6. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้รกิำรผ่ำนระบบ
อินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วไดท้ี่บมจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนทกุครัง้  
 
ผูล้งทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ โดยบมจ.ธนำคำรกรุงศรอียธุยำจะท ำกำรหกัเงินคำ่ซือ้
หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้คำ่ธรรมเนียมกำรใหบ้รกิำร (ถำ้มี) จำกบญัชีเงินฝำกที่ไดร้ะบไุวใ้นทนัที ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำ
รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหนว่ยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรอืปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
 
ผูล้งทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุง
ศรีอยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ  
 
กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ใหถื้อวำ่เป็นกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 
15.30 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึง่บรษัิทจดักำรจะ
ใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่วำ่ดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได ้
ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้มื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กับดลุยพินิจ
ของบรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูถื้อ
หน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้รกิำรชั่วครำวหรือถำวร ซึง่บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้รกิำรดงักลำ่ว โดย
จะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุหรอืเวปไซตข์องบรษัิทจดักำรหรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
6.2.2.7. กำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บรษัิทจดักำรและ/หรอืผูส้นบัสนนุอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุอื่นใดที่จะมีขึน้ในอนำคต ซึ่งจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกตอ่ผูล้งทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้กำรเพิ่มเติม
ช่องทำงดงักลำ่วใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำ
กำรก่อนวนัเริ่มใหบ้รกิำร ณ ส ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
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6.2.3. กำรจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีที่มีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุมีผลท ำใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ ำนวนหน่วยที่จดทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำร
จดัสรรหน่วยลงทนุใหอ้ยู่ในดลุยพนิิจของบรษัิทจดักำร โดยใชห้ลกักำร “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตำมขอ้มลูที่ไดม้ีกำรบันทกึรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของ
บรษัิทจดักำร ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่ำงสว่นหรอืทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ให้ทรำบลว่งหนำ้ 
และบริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุสว่นที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรร พรอ้มดอกเบีย้ (ถำ้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตำมวิธีกำรรบัเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุที่ผู ้
สั่งซือ้ไดร้ะบไุวใ้นกำรเปิดบญัชีกองทนุ  
บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้ทำงโทรศพัทห์รอืกำรสื่อสำรขอ้ควำมทำงอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) ทกุครัง้แก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรร
หน่วยลงทนุเต็มตำมจ ำนวนที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
 
6.2.4. กำรคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.2.3.  
 
6.2.5. เง่ือนไขกำรขำยหน่วยลงทนุ  
 
6.2.5.1. บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นกำรชั่วครำวหรอืถำวรก็ไดต้ำมที่บรษัิทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บรษัิทจดักำร
จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ก่อนกำรใชส้ิทธิปิดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุหรอืเวป
ไซตข์องบรษัิทจดักำรหรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
6.2.5.2. บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  
 
(ก) ค ำสั่งซือ้ในแตล่ะครัง้ของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ เป็นเงินสดที่มีมลูค่ำเกินกว่ำ 1 ลำ้นบำทขึน้ไป  
 
(ข) ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกวำ่รอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
 
(ค) เพื่อรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและ/หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรอืระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึง่อำจมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภำพในกำรบรหิำรและจดักำรลงทนุได ้ 
 
(ง) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทุน
กบัหรอืเพื่อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมรกิำ พลเมืองสหรฐัอเมรกิำหรอืผูท้ี่มีถ่ินฐำนอยู่ในสหรฐัอเมรกิำ หรอืบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินที่อยู่ใน
สหรฐัอเมรกิำ รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักลำ่วและบรษัิทหรอืหำ้งหุน้สว่นซึง่จดัใหม้ีขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมรกิำ บริษัทจดักำรจึงขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรอืระงบักำรสั่งซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่วำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กลำ่วมำ
ขำ้งตน้  
 
6.2.5.3. ในกรณีที่บรษัิทจดักำรไดจ้ ำหน่ำยหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บรษัิทจดักำรสงวนสิทธิที่
จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ  ำหน่ำยหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบียนไปจนกวำ่บรษัิทจดักำรจะ
เห็นสมควรที่จะท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป โดยจะประกำศลว่งหนำ้ไวท้ี่ส  ำนกังำนของบรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุหรอืเวปไซตข์องบรษัิท
จดักำรหรอืสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
6.2.6. เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  
 
ในกรณีที่ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุกบับรษัิทจดักำรผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับรษัิทจดักำร เพื่อประโยชนใ์นกำรติดต่อท ำรำยกำรซือ้ ขำยคืน 
หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษัิทจัดกำร โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำงๆ ในค ำขอ
เปิดบญัชีกองทนุอย่ำงถกูตอ้งและตำมควำมจรงิพรอ้มทัง้แนบเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชี ดงันี ้ 
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กรณีบคุคลธรรมดำ  
 
ก) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึง่ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
 
กรณีนิติบคุคล  
 
ก) ส ำเนำหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณิชยซ์ึง่กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
ข) ตวัอย่ำงลำยมือช่ือกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม และหรอืผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขกำรลงนำม  
ค) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลซึง่ลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้ง  
ง) หนงัสือมอบอ ำนำจในกรณีผูม้ีอ  ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำมที่ระบใุนหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณิชย ์ 
 
เอกสำรเปิดบญัชีทัง้ของบคุคลธรรมดำและนิติบคุคล  
 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนั บรษัิทจดักำรจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุเหลำ่นัน้ เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุรว่มกนั
ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีช่ือแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถื้อหน่วยลงทนุ และเป็นผูร้บัเงินที่ไดจ้ำก
กำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรอืเงินปันผล  
 
6.2.7. วนัและเวลำท ำกำรขำยหน่วยลงทนุ  
 
ผูส้นใจสำมำรถท ำกำรซือ้หน่วยลงทนุที่บรษัิทจดักำร ผูส้นบัสนนุ หรอืช่องทำงอื่นๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร ไดท้กุวนัท ำกำรซือ้ขำยภำยใน
เวลำ 15.30 น.  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใช่วนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุเพิ่มเติม ซึ่งบรษัิทจดักำรจะก ำหนดวนัดงักลำ่วไวใ้นหนงัสือชีช้วน
สว่นขอ้มลูสรุปรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและขอ้ผกูพนั หรอืปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุกำรขำย และ/หรือ
สื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 
5 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
6.3. กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนำ้  
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บรษัิทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน 
 
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

7.3. วิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
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7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

7.4.1. บรษัิทจดักำร :  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุโดยจะตอ้งสั่งขำยเป็นจ ำนวนหน่วยลงทนุไม่ต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรอื เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกวำ่ 2,000 
บำท ในกำรสั่งขำยคืนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรอืในกรณีที่จ  ำนวน
หน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดกำร
จะถือวำ่ผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกวำ่ 200 หน่วย บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ไดเ้สรจ็
สิน้สมบรูณแ์ลว้ ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุโดย
ไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรอืปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรอืในกรณีที่ผู ้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรอืปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรอืกรณีอื่นใดเพื่อประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของ
บรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บรษัิทจดักำร หรอืผูส้นบัสนนุ ตำมวนัและเวลำในขอ้ 7.6.1. เรื่อง “วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ” โดยกรอกรำยละเอียดตำ่ง ๆ ในค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งกำรขำยคืน เมื่อ
เจำ้หนำ้ที่ตรวจค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุวำ่ถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะสง่มอบส ำเนำค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แก่ผูส้ั่ง
ขำยคืนหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
7.4.2. ผูส้นบัสนนุ :  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุโดยจะตอ้งสั่งขำยเป็นจ ำนวนหน่วยลงทนุไม่ต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรอื เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกวำ่ 2,000 
บำท ในกำรสั่งขำยคืนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรอืในกรณีที่จ  ำนวน
หน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดกำร
จะถือวำ่ผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกวำ่ 200 หน่วย บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ไดเ้สรจ็
สิน้สมบรูณแ์ลว้ ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุโดย
ไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรอืปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรอืในกรณีที่ผู ้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรอืปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรอืกรณีอื่นใดเพื่อประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของ
บรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
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ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บรษัิทผูส้นบัสนนุ ตำมวนัและเวลำในขอ้ 16.3.1 เรื่อง “วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” โดย
กรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งกำรขำยคืน เมื่อเจำ้หนำ้ที่ตรวจ
ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุวำ่ถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะสง่มอบส ำเนำค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แก่ผูส้ั่งขำยคืนหน่วย
ลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนตอ่ไป  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
7.4.3. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบรษัิทจดักำร (Tele-bank)  
 
ก) กำรขอใชบ้รกิำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบรษัิทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้รกิำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อตัโนมตัิหรอือินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยช่ือที่บรษัิทจดักำรก ำหนดไว ้ซึง่สำมำรถขอ
เอกสำรดงักลำ่วไดท้ี่บรษัิทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้รกิำร  
 
ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดต้ำมวนัและเวลำท ำกำรของบรษัิทจดักำรโดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถื้อหน่วยลงทนุ ผ่ำน
หมำยเลขโทรศพัทท์ี่บรษัิทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บรษัิทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 
โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึง่บรษัิทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑ์
ในกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บรษัิทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 200 หน่วย หรอื เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอ
สงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุโดยไม่มมีลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรอืปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำย
คืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกวำ่ 200 หน่วย 
หรอืในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุ บรษัิทจดักำรจะถือวำ่ผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ
นัน้ ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกวำ่ 200 หน่วย บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรอืในกรณีที่ผู ้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรอืปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรอืกรณีอื่นใดเพื่อประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของ
บรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหวัขอ้ “กำรช ำระเงินคำ่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
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นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรอืผูส้นบัสนนุ ซึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะสง่หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ำกบั
ภำษีส ำหรบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณ
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้รกิำร  
 
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบรษัิทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนทำง
ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้งภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนแลว้  
 
2) เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเลก็ทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรอืเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งขำยคืน สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำร
ไดเ้ท่ำนัน้ บรษัิทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับรษัิทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้รกิำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้รกิำร หรอืกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบรษัิทจดักำร บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักลำ่วใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รอืรบัทรำบเหตกุำรณด์งักลำ่วแลว้แตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้รกิำรชั่วครำวหรอืถำวร ซึง่บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้รกิำรดงักลำ่ว 
โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุหรอืเวปไซตข์องบรษัิทจดักำรหรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
7.4.4. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร (Internet)  
 
ก) กำรขอใชบ้รกิำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้รกิำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ
หรอือินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยช่ือที่บรษัิทจดักำรก ำหนดไว ้ซึง่สำมำรถขอเอกสำร
ดงักลำ่วไดท้ี่บรษัิทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้รกิำร  
 
ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผู้
ถือหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บรษัิทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บรษัิทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 
โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึง่บรษัิทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑ์
ในกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บรษัิทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
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ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 200 หน่วย หรอื เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอ
สงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุโดยไม่มมีลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรอืปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำย
คืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกวำ่ 200 หน่วย 
หรอืในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุ บรษัิทจดักำรจะถือวำ่ผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ
นัน้ ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกวำ่ 200 หน่วย บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรอืในกรณีที่ผูส้นบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรอืปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรอืกรณีอื่นใดเพื่อประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนักงำนของ
บรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหวัขอ้ “กำรช ำระเงินคำ่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยใน 2 วนัท ำกำรภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ 
รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรอืผูส้นบัสนนุ ซึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะสง่หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ำกบั
ภำษีส ำหรบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณ
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้รกิำร  
 
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบรษัิทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบ
อินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้งภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนแลว้  
 
2) เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่พิมพอ์อกจำกระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ท่ำนัน้ บรษัิทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับรษัิทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้รกิำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้รกิำร หรอืกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบรษัิทจดักำร บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักลำ่วใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รอืรบัทรำบเหตกุำรณด์งักลำ่วแลว้แตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้รกิำรชั่วครำวหรอืถำวร ซึง่บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้รกิำรดงักลำ่ว 
โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุหรอืเวปไซตข์องบรษัิทจดักำรหรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
7.4.5. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ (Internet)  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้รกิำรผ่ำนระบบ
อินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วไดท้ี่บมจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ  
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ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 200 หน่วย หรอื เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอ
สงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุโดยไม่มมีลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรอืปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำย
คืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกวำ่ 200 หน่วย 
หรอืในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุ บรษัิทจดักำรจะถือวำ่ผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ
นัน้ ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกวำ่ 200 หน่วย บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
บรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรอืถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรอืในกรณี
ที่ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรอืปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรอืกรณีอื่นใดเพื่อประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่
ส  ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็น
จ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่ บมจ. 
ธนำคำรกรุงศรอียธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ  
 
กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ใหถื้อวำ่เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำ
ภำยใน 13.00 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึง่บรษัิท
จดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดเ้มื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุ  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นับสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูถื้อ
หน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้รกิำรชั่วครำวหรือถำวร ซึง่บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้รกิำรดงักลำ่ว โดย
จะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุหรอืเวปไซตข์องบรษัิทจดักำรหรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
7.4.6. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมขีึน้ในอนำคต  
 
บรษัิทจดักำรและ/หรอืผูส้นบัสนนุอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุอื่นใดที่จะมีขึน้ในอนำคต ซึง่จะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อผูล้งทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้
กำรเพิ่มเติมช่องทำงดงักลำ่วใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำง
นอ้ย 7 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มใหบ้รกิำร ณ ส ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและ/หรอืผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเลก็ทรอนกิสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำย  
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7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
ผูส้นใจสำมำรถท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุที่บรษัิทจดักำร ผูส้นบัสนนุ หรอืช่องทำงอื่นๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร ไดท้กุวนัท ำกำรซือ้ขำย 
ภำยในเวลำ 13.00 น. ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหเ้พิ่มมำกขึน้ ซึง่จะไม่เกินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือ
ว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนัท ำกำร โดยปิด
ประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม ซึง่บรษัิทจดักำรจะก ำหนดวนัดงักลำ่วไว้ในหนงัสือชี ้
ชวนสว่นขอ้มลูสรุปรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและขอ้ผกูพนั หรอืปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุกำรขำย 
และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 5 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
7.6.2. กำรช ำระเงินคำ่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
(1) โอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งใหโ้อนคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเขำ้บญัชีเงินฝำก โดยบรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเขำ้บญัชีเงิน
ฝำกของผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืวิธีอื่นใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุในอนำคต เช่น E-Wallet หรอื กำรโอนเงินผ่ำนระบบ
พรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ ใน
กำรรบัค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกนี ้ถำ้หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีที่ไดแ้จง้ไวไ้ม่วำ่ดว้ยกรณีใดๆ บรษัิท
จดักำรจะด ำเนินกำรออกเช็ค ขีดครอ่มคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุสั่งจ่ำยผูถื้อหน่วยลงทนุและจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทนุ หรอืตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 
 
(2) รบัเช็คทำงไปรษณีย ์ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุอำจสั่งใหบ้รษัิทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุและรบัเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมช่ือและที่อยู่ในสมดุ
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่บรษัิทจดักำรจะน ำสง่เช็คทำงไปรษณียล์งทะเบยีนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสุทธิ 
มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไมไ่ดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 
 
(3) รบัเช็คดว้ยตนเองที่บรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุอื่น  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุอำจสั่งใหบ้รษัิทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุและรบัเช็คดว้ยตนเองที่บรษัิทจดักำร หรือผูส้นับสนนุอื่น ซึง่
สำมำรถรบัไดภ้ำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อ
หน่วยลงทนุไม่ไดน้  ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำน
ระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 

ระยะเวลำช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วย
ลงทนุดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะไม่นบัรวมวนัหยดุท ำกำรในตำ่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุตำ่งประเทศที่มีลกัษณะในท ำนอง
เดียวกบัธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุดงักลำ่ว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้ในกรณีที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแกไ้ขเพิ่มเติม
ในภำยหลงั โดยไมถื่อเป็นกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรและถือวำ่ไดร้บัควำมยินยอมจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
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7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : ผูถื้อหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ลว่งหนำ้  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

ไม่มี  
 
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ไม่มี  
 
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  
 
8.1. ช่องทำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บรษัิทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน 
 
8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

กองทนุนีจ้ดัอยู่ในกลุม่กองทนุ “กรุงศรไีทยแลนด”์ ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวำ่งกองทนุไดภ้ำยในกลุม่กองทนุ “กรุงศรไีทย
แลนด”์ ซึง่อยู่ภำยใตก้ำรบรหิำรของบรษัิทจดักำรเท่ำนัน้ กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลำ่วหมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหนึ่ง 
(“กองทนุตน้ทำง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุปลำยทำง”) ตำมเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร โดยบรษัิทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคืนซึง่ไดห้กัค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) เพื่อน ำไปช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลำยทำง ทัง้นี ้บรษัิท
จดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุำตใหม้ีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวำ่งกองทนุบำงกองทนุก็ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
 
สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในกองทนุตน้ทำง และสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุในกำรซือ้หน่วยลงทนุในกองทุนปลำยทำง จะ
เกิดขึน้หลงัจำกที่ไดม้ีกำรบนัทกึขอ้มลูกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุลงในระบบของนำยทะเบียนแลว้เท่ำนัน้  
 
กำรสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุำตใหม้ีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวำ่ง
กองทนุบำงกองทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร โดยจะระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัรำยช่ือกองทนุตน้ทำงและก ำหนดเวลำสบัเปลี่ยนเขำ้
กองทนุไวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุตอ่ไป  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรปิดใหบ้รกิำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นกำรชั่วครำวและ/หรอืถำวรในกรณี
ที่บรษัิทจดักำรเห็นวำ่ไม่เป็นประโยชนส์งูสดุ หรอืมีผลกระทบในทำงลบตอ่กองทนุและ/หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอื ต่อช่ือเสียง หรอืตอ่ควำมรบัผิดชอบ
ทำงกฎหมำยของบรษัิทจดักำร และ/หรอืเหตอุื่นใดตำมที่บรษัิทจดักำรเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ก่อนกำรใชส้ิทธิในกำรปิดรบัค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษัิทจดักำร และส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุ  
 
8.2.1. วนัและเวลำที่ท  ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนเขำ้หรือออกจำกกองทนุไดท้ี่บรษัิทจดักำร ผูส้นบัสนนุ หรือช่องทำงอื่นๆ ตำมที่ก ำหนด ไดท้กุวนัท ำกำรซือ้ขำย  
 
(1) กรณีสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ ตอ้งสั่งท ำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.  
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(2) กรณีสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ตอ้งสั่งท ำรำยกำรภำยในเวลำ 13.00 น. ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ออกจำกกองทนุใหเ้พิ่มมำกขึน้ ซึง่จะไม่เกินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
ดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรอืสื่อ
อิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใช่วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม ซึง่บรษัิทจดักำรจะก ำหนดวนัดงักลำ่วไว้ในหนงัสือชี ้
ชวนสว่นขอ้มลูสรุปรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและขอ้ผกูพนั หรอืปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุกำรขำย 
และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 5 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนุน และ/หรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใช่วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม ซึง่บรษัิทจดักำรจะก ำหนดวนัดงักลำ่วไว้ในหนงัสือชี ้
ชวนสว่นสรุปฯ หรือปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุกำรขำย และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 5 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ 
ส ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
8.2.2. รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจดักำรจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดรำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(1) กรณีเป็นกองทนุตน้ทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจำกกองทุน จะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พื่อค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนของวนัท ำ
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทำง หกัดว้ย คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ (ถำ้มี)  
 
(2) กรณีเป็นกองทนุปลำยทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้กองทนุ จะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พื่อค ำนวณรำคำขำยของวนัท ำกำร
ก่อนวนัที่กองทนุปลำยทำงจะไดร้บัเงินจำกกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจำกกองทนุตน้ทำง บวกดว้ย คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และ
ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ (ถำ้มี) 
 
8.2.3. วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงตำ่งๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรโดยจะตอ้งระบุ
จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ่ำในกำรสบัเปลี่ยนไม่ต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรอื เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกวำ่ 2,000 บำท ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่
กำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรอืในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งกำร
สบัเปลี่ยน มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรจะถือวำ่ผูถื้อหน่วยลงทนุประสงคจ์ะ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ และในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของ
หน่วยลงทนุต ่ำกวำ่ 200 หน่วย บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุมีค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภำยใตว้ิธีกำรที่บรษัิทจดักำรเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิใน
กำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรอืปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรอืถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณี
ที่ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรอืปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรอืกรณีอื่นใดเพื่อประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่
ส  ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็น
จ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ในกรณีของกองทนุปลำยทำง ผูถื้อหน่วยลงทนุจะไดร้บักำรยกเวน้ขอ้จ ำกดัจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำในกำรซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ระบใุนหวัขอ้ “กำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ”  
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ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งสบัเปลี่ยนนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ไม่วำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
เวน้แต่จะไดร้บัอนญุำตจำกบรษัิทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
(1) วิธีกำรสบัเปลี่ยนที่บรษัิทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุ  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดท้ี่บรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุไดท้กุวนัท ำกำรซือ้ขำยในเวลำท ำกำร โดยกรอกรำยละเอียดตำ่งๆ ใน
ค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งกำรสบัเปลี่ยน เมื่อเจำ้หนำ้ที่ตรวจค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุวำ่ถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะสง่มอบส ำเนำค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนตอ่ไป  
 
(2) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบรษัิทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้รกิำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบรษัิทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้รกิำรผ่ำนระบบ
โทรศพัทอ์ตัโนมตัิหรอือินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยช่ือที่บรษัิทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่
สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วไดท้ี่บรษัิทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้รกิำร  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ำมวนัและเวลำท ำกำรของบรษัิทจดักำร โดยใชร้หสั
ประจ ำตวัผูถื้อหน่วยลงทนุ ผ่ำนหมำยเลขโทรศพัทท์ี่บรษัิทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บรษัิทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำร
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนั
ท ำกำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบรษัิทจดักำรจะใชร้ำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดในขอ้ 8.2.2. “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึง่ไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฎอยู่ที่บรษัิทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้รกิำร  
 
1) ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบรษัิทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำน
ทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนแลว้  
 
2) เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ เวน้แต่จะไดร้บัอนญุำตจำก
บรษัิทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเลก็ทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรอืเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยน สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำ
รำยกำรไดเ้ท่ำนัน้ บรษัิทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับรษัิทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้รกิำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้รกิำร หรอืกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบรษัิทจดักำร บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักลำ่วใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รอืรบัทรำบเหตกุำรณด์งักลำ่วแลว้แตก่รณี  
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5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้รกิำรชั่วครำวหรอืถำวร ซึง่บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้รกิำรดงักลำ่ว 
โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบรษัิทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรอืเวปไซตข์องบรษัิทจดักำรหรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
(3) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้รกิำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้รกิำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรอือินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยช่ือที่บรษัิทจดักำรก ำหนดไว ้ซึง่สำมำรถขอ
เอกสำรดงักลำ่วไดท้ี่บรษัิทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้รกิำร  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถื้อหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บรษัิทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บรษัิทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำร
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนั
ท ำกำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบรษัิทจดักำรจะใชร้ำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดในขอ้ 8.2.2. “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึง่ไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฎอยู่ที่บรษัิทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้รกิำร  
 
1) ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบรษัิทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำน
ระบบอินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนแลว้  
 
2) เมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ เวน้แต่จะไดร้บัอนญุำตจำก
บรษัิทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกระบบอินเทอรเ์น็ตของผูส้ั่งสบัเปลี่ยน สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ท่ำนัน้ บรษัิทจดักำรจะ
พิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับรษัิทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้รกิำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้รกิำร หรอืกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบรษัิทจดักำร บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักลำ่วใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รอืรบัทรำบเหตกุำรณด์งักลำ่วแลว้แตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้รกิำรชั่วครำวหรอืถำวร ซึง่บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้รกิำรดงักลำ่ว 
โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุหรอืเวปไซตข์องบรษัิทจดักำรหรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
(4) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ  
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ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้รกิำรผ่ำน
ระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วไดท้ี่บมจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ  
 
ในกรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอระบบ
อินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
บรษัิทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำร
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนั
ท ำกำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบรษัิทจดักำรจะใชร้ำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดในขอ้ 8.2.2. “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึง่ไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งสบัเปลี่ยนนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดเ้มื่อมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้
จำกผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
(5) กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมขีึน้ในอนำคต  
 
บรษัิทจดักำรและ/หรอืผูส้นบัสนนุอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอื่นใดที่จะมีขึน้ในอนำคต ซึง่จะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อผูล้งทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้
กำรเพิ่มเติมช่องทำงดงักลำ่วใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำง
นอ้ย 7 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มใหบ้รกิำร ณ ส ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและ/หรอืผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเลก็ทรอนกิสท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพยส์ินอ่ืนแทนเงนิ :  

กรณีบรษัิทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นแทน บริษัท
จดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นแทนเงินได ้ 
 
10. การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ :  

10.1. บรษัิทจดักำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค  ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณีที่
ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึง่ตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีที่เขำ้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์
แลว้  
 
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรอื  
 
(ข) มีเหตทุี่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่ลงทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตดุงักลำ่วอยู่นอกเหนือกำรควบคมุ
ของบรษัิทจดักำร  
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(2) ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนหรอืในช่วงระยะเวลำที่บรษัิทจดักำรพบวำ่ รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 
16.4.2 และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
10.2. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำมขอ้ 10.1. บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) เลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แตไ่ดร้บักำรผ่อนผนัจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(2) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค  ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ถือ
หน่วยลงทนุรำยอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบเรื่องดงักลำ่วดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
(3) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พรอ้มทัง้จดัส่งรำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชนต์ำมขอ้ 10.1. (1) หรอืกำรรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ำมขอ้ 10.1. (2) ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บรษัิท
จดักำรจะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรแทนก็ได ้ 
 
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน หำกมีผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลำดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรจะรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุนัน้ โดยตอ้งช ำระค่ำขำยคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่สง่ค ำสั่งขำยคืนก่อนหลงั  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  

11.1 บรษัิทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรอืจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได ้เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึง่ตอ้งไม่เกินกวำ่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ  
 
(2) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ซึง่ให้
กระท ำไดไ้ม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักลำ่วจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
 
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม  
 
(ค) มีเหตจุ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินในตำ่งประเทศ และมีเหตกุำรณด์งัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอย่ำงมี
นยัส ำคญั  
 
(ก) ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรพัย์ที่ซือ้ขำย
ในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกินกวำ่รอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
 
(ข) มีเหตกุำรณท์ี่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงเสร ีและท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรอืรบัโอนเงินจำก
ต่ำงประเทศไดต้ำมปกติ หรือ  
 
(ค) มีเหตทุี่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที่ลงทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตดุงักลำ่วอยู่เหนือกำรควบคมุของ
บรษัิทจดักำร และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  
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(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรอืเป็นกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ แก่ผูล้งทนุเฉพำะรำย เน่ืองจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจรงิดงันี ้ 
 
(ก) บรษัิทจดักำรมีเหตอุนัควรสงสยัว่ำผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
 
1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรอืควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่วำ่จะเป็นกฎหมำย
ไทยหรอืกฎหมำยตำ่งประเทศ  
 
2. กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย  
 
3. กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัิตำมค ำสั่งเก่ียวกบักำรยึดหรอือำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูม้ีอ  ำนำจตำมกฎหมำย  
 
(ข) บรษัิทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 
 
(5) อยู่ในระหวำ่งด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้รษัิทจดักำรรำยอื่นเขำ้บรหิำรจดักำรกองทนุรวมภำยใตก้ำรจดักำรของตนอนัเน่ืองมำจำกกำรที่บรษัิทจดักำร
รำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรด ำรงเงินกองทนุ
ของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุสว่นบคุคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัยแ์ละกำรจดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ ซึง่ใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร  
 
11.2 เมื่อปรำกฏเหตตุำมขอ้ 11.1 และบรษัิทจดักำรประสงคจ์ะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำย
คืน หรอืค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค  ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหำกเป็นเหตตุำมขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุรำยอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุ
รบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรอืค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
 
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรอืไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรอืกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้
แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมนัน้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีที่บรษัิทจดักำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ตำมขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท ำกำร บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ก่อนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรอืค ำสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ  
 
(ก) รำยงำนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรอืค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อน
วนัรำยงำนนัน้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรอืค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุที่มีค  ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเปิดขำยหรอืรบัซือ้คืนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุรำยอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.3 บรษัิทจดักำรจะหยดุกำรขำยหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรบัค ำสั่งซือ้ หรอืค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลำที่บรษัิทพบว่ำรำคำขำยหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้งตัง้แต่ 1 สตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรอง
ขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีค  ำสั่งซือ้ หรอืค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ให้
ทรำบถึงกำรหยดุขำยหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทนุรำยอื่นและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ หรอื
ค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 
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11.4 ในกรณีที่วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดป้ระกำศก ำหนดใหเ้ป็นวนัหยดุท ำกำร
ของบรษัิทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ บริษัทจดักำรจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน และค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุส ำหรบัวนัดงักลำ่ว และแจง้ใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้เก่ียวกบักำรหยดุรบัค ำสั่งในกรณีดงักลำ่วไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำรก่อนถึงวนัหยดุท ำกำรกรณีพิเศษนัน้ โดยกำรปิดประกำศ
ไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบรษัิท รวมทัง้จดัใหม้ีประกำศดงักลำ่วไว ้ณ สถำนที่ติดตอ่ทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุที่ใชเ้ป็นสถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้มี)  
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ หรอืเพื่อรกัษำ
เสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศใหบ้รษัิทจดักำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืนหรอืค ำสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นกำรชั่วครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แตร่วมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดตอ่กนั เวน้แต่จะไดร้บัควำมเห็น
ชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ใหข้ยำยระยะเวลำหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรอืค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปได ้ 
 
13. เงอืนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ :  

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุไดต้ำมปกติ อย่ำงไรก็ดี ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่อำจ
โอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมรกินั (US Person) และ/หรอืพลเมืองสหรฐัอเมรกิำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บรษัิทจดักำรจะไม่รบัลงทะเบียนกำรโอน
หน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรอืจ ำหน่ำยใหแ้ก่บคุคลอเมรกินั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมรกิำ  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่ประสงคจ์ะโอนหนว่ยลงทนุจะตอ้งยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุที่บรษัิทจดักำรและ/หรือผ่ำนผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนตำ่งๆ (ถำ้มี)  
 
ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุก็ตอ่เมื่อนำยทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วย
ลงทนุแลว้ ซึง่นำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำ
กำร นบัแตว่นัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
 
14. การจ่ายเงนิปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : ไม่จ่ำย  
 
14.2. หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินปันผล :  

กองทนุไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล  
 
14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ :  

ไม่มี  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยที่ประมำณกำรไดท้ี่เรยีกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รำยกำรคำ่ธรรมเนียม (ตำม 15.2)  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรยีกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 4.6545 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แตค่่ำธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบักำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรยีกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดขำ้งตน้ ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์คำ่ธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ธรรมเนียมอื่นๆ ตำมขอ้ 15.2.6 (2) (5) (6) (7) และ (8)  
 
15.2. ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
 
15.2.1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ 
ณ วนัที่ค  ำนวณ  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บรษัิทจดักำรจะรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ดงันี ้ 
 
(1) ค่ำจดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ คำ่พิมพห์นงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพท์ี่ใชใ้นกำรท ำรำยกำรของกองทนุ  
 
(2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัเตรียมและเก็บรกัษำสถิติและขอ้มลู คำ่จดัเตรียมและจดัพิมพห์นงัสือบอกกลำ่วข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุหรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุโดยตรง  
 
(3) ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้เก่ียวเน่ืองกบัโครงกำรจดักำร เช่น คำ่ประกำศในหนงัสือพิมพ ์คำ่ไปรษณียำกรส ำหรบักำรสง่เอกสำรต่ำงๆ หรอืหนงัสือ
ติดต่อกบัผูถื้อหน่วยลงทนุ คำ่อำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เช่น ค่ำสมดุเช็ค เป็นตน้  
 
15.2.2. คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้
แตค่่ำธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบัติกำร
กองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
 
15.2.3. คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แตค่่ำธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบักำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
 
15.2.4. คำ่ธรรมเนียมที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ไม่มี  
 
15.2.5. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ไม่มี  
   
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์                                                                              27/09/2021  Page 62 

15.2.6. คำ่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ2.2470ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แตค่่ำธรรมเนียมกำร
จดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรอืขำยเพื่อประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจรงิ  
 
(2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำที่ปรกึษำกฎหมำย ค่ำใชจ้่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งในกำรจดักำรกองทนุ เช่น คำ่ใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำร
ติดตำมทวงถำม หรอื กำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรบัช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(3) ค่ำใชจ้่ำย (ถำ้มี) ในกำรด ำเนินคดีของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้รษัิทจดักำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่หรอืเรียกคำ่สินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บรษัิทจดักำร เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรอืเมื่อไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(4) ค่ำตอบแทนผูช้  ำระบญัชี และผูด้แูลผลประโยชน ์ในระหวำ่งกำรช ำระบญัชีกองทนุ ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจรงิ  
 
(5) ค่ำใชจ้่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ คำ่ไปรษณียำกร คำ่ภำษีอำกร ที่เกิดขึน้หรอืเก่ียวเน่ืองกบักำรลงทนุหรอืมีไวใ้นทรพัยส์ินหรอืหลกัทรพัยท์ัง้ใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจดัหำ ใหไ้ดม้ำ รบัมอบ ส่งมอบ ดแูล เก็บรกัษำ ปอ้งกนัผลประโยชน ์คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยในกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงในอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำม
เสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบักำรลงทนุในหลกัทรพัยท์ัง้ในและตำ่งประเทศ และค่ำใชจ้่ำยหรอืคำ่ธรรมเนียมอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ำใชจ้่ำยและ
ค่ำธรรมเนียมอื่นใดเพื่อใหก้องทนุสำมำรถลงทนุในหลกัทรพัยต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรได ้เป็นตน้  
 
(6) ค่ำใชจ้่ำยในกำรเก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินในตำ่งประเทศ บรษัิทจดักำรจะเรยีกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจรงิ ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี
ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี โดยบรษัิทจดักำรจะใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยทนัที หรอืทยอยตดัจ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใชจ้่ำยนัน้ หรอืก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม  
 
(7) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และสง่เสรมิกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และภำยหลงัเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้
แรก ตำมที่จ่ำยจรงิ ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และสง่เสรมิกำรขำยโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ โดยบรษัิทจดักำรจะเรยีกเก็บดงันี ้ 
 
(7.1) ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และสง่เสรมิกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรยีกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจรงิ ทัง้นี ้ไม่เกิน
รอ้ยละ 1.0700 ของจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน  
 
(7.2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และสง่เสรมิกำรขำยภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรยีกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้
ไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี  
 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และสง่เสรมิกำรขำยดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรจะใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยทันที หรอื
ทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใชจ้่ำยนัน้ หรอืก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม  
 
ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเลิกกองทนุก่อนก ำหนดระยะเวลำดงักลำ่วและคำ่ใชจ้่ำยตำ่ง ๆ นัน้ ยงัตดัจ่ำยจำกกองทนุไมค่รบจ ำนวน ค่ำใชจ้่ำยในสว่นที่ยงัตดั
จ่ำยไม่หมดดงักลำ่ว จะถือเป็นค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนของบรษัิทจดักำร  
 
(8) ค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ จะเรยีกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แตค่่ำธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบักำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
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หมำยเหต ุ:  
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรยีกเก็บจำกกองทนุรวมขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่มหรอืภำษีธุรกิจเฉพำะหรอืภำษีอื่นใดแลว้  
 
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
- ในช่วงกำรเสนอขำยครัง้แรก : ไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 
- ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก : ไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไม่เท่ำกนั ซึง่บรษัิทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบรำยละเอียดลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ 
ส ำนกังำนของบรษัิทจดักำร และ/หรอืผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน (ถำ้มี)  
 
15.3.2. คำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไม่เท่ำกนั ซึ่งบรษัิทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุ
ทรำบรำยละเอียดลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบรษัิทจดักำร และ/หรอืผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน (ถำ้มี)  
 
15.3.3. คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ (Switching In) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
- ในช่วงกำรเสนอขำยครัง้แรก:  ไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 
- ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก: ไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
15.3.4. คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ : มี  

ในอตัรำ 10.00 บำท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรอืเศษของ 1,000.00 หน่วย 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนจะเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผูโ้อนในวนัที่ยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุ  
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15.3.5. คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี  

ฉบบัละ 50.00 บำท 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผูถื้อหน่วยลงทนุในวนัที่ยื่นค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหน่วยลงทนุ  
 
15.3.6. คำ่ปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี  
 
15.3.7. คำ่ธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(ก) คำ่ธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนช่ือ-สกลุ ที่อยู่ กำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอื่นๆ ที่เกิดขึน้จริงซึง่พิสจูนไ์ดว้่ำ
เป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถื้อหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถื้อหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้รกิำรลกัษณะดงักลำ่ว  
 
(ข) คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใชบ้รกิำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ เช่น กำรใชบ้รกิำรบตัร ATM ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำและ
เง่ือนไขที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนด  
 
(ค) คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุหรอืเงินอื่นใดที่ตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ เขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถื้อหน่วยลงทนุตำมที่
ธนำคำรพำณิชยเ์รียกเก็บจรงิ  
 
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถื้อหน่วยลงทนุ เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถื้อหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้รกิำรลกัษณะดงักลำ่ว  
 
ทัง้นี ้คำ่ธรรมเนียมที่เรยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพิ่มหรอืภำษีธุรกิจเฉพำะหรอืภำษีอื่นใดแลว้  
 
15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจ่ำยค่ำธรรมเนียม :  

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ 
จะค ำนวณทกุวนัโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แตค่่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ ในกำรค ำนวณและจะตดัจ่ำยจำกกองทุน
เป็นรำยเดือนภำยในเวลำ 7 วนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไป  
 
ค่ำใชจ้่ำย ขอ้ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีตดัจ่ำยครัง้เดียวในวนัที่เกิดคำ่ใชจ้่ำยนัน้ๆ  
 
ค่ำใชจ้่ำย ขอ้ 15.2.6. (2) และ (3) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจรงิ โดยในทำงบญัชีจะทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิด
ค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรอืภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยค่ำใชจ้่ำยดงักลำ่ว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและ
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย  
 
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำย :  

15.5.1 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำย 
 
15.5.1.1 ในกรณีที่บรษัิทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะลดค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร และไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ บรษัิท
จดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วใหผู้ล้งทนุทรำบอย่ำงทั่วถึงดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่มีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำย
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ดงักลำ่ว ทัง้นี ้กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักลำ่ว เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้น
เว็บไซตข์องบรษัิทจดักำร หรือ ณ สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแห่งของบรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) 
เป็นตน้  
 
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยใหแ้ตกต่ำงไปจำกโครงกำร ใหถื้อวำ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบกำรแกไ้ขเพิ่มเติม
โครงกำรในเรื่องดงักลำ่วเมื่อบรษัิทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 15.5.1.1 ขำ้งตน้แลว้ 
 
15.5.2  กำรเพิ่มคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำย 
 
ในกรณีที่บรษัิทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึน้ตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร บรษัิทจดักำรตอ้งค ำนึงถึงควำม
สมเหตสุมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงทั่วถึงดว้ย
วิธีกำรที่เหมำะสม อนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักลำ่ว โดยอย่ำงนอ้ยตอ้งจดัใหม้ีกำรเผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจดักำร 
และ ณ สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแห่งของบรษัิทจดักำร และผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึน้ไม่เกินกวำ่อตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 
บรษัิทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึน้ 
 
15.5.2.2  ในกรณีที่กำรเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึน้เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวอ้ย่ำงชดัเจน
ในโครงกำรแลว้วำ่บรษัิทจดักำรสำมำรถกระท ำกำรดงักลำ่วได ้ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัที่บรษัิทจดักำรประสงคจ์ะขึน้
ค่ำธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำยดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
(ก) ในกรณีที่กำรเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึน้ไม่เกินกวำ่อตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่ว
ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 60 วนัก่อนกำรเรยีกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้ดงักลำ่ว 
(ข)  ในกรณีที่กำรเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึน้เกินกวำ่อตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ  
 
ทัง้นี ้ในกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิใหน้ ำมำใชก้บักรณีที่บรษัิทจดักำรไดร้บัมติพิเศษ 
 
อนึ่ง บริษัทจดักำรจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรอืค่ำใชจ้่ำยตำมขอ้ 15.5.1.2 หรอืขอ้ 15.5.2.2 ขำ้งตน้ ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบภำยใน 15 วนันบัแตว่นัเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำย  
 
15.6. หมำยเหต ุ:  

ไม่มี  
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทนุ : ต่ำงประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บรษัิทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่สมำคมบรษัิทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
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ในกรณีที่มีกำรลงทนุในต่ำงประเทศ กำรค ำนวณมลูค่ำยตุิธรรมของหลกัทรพัยห์รอืตรำสำรที่เสนอขำยในตำ่งประเทศ บรษัิทจดักำรจะใชห้ลกักำรโดย
เทียบเคียงกบัประกำศสมำคมบรษัิทจดักำรลงทนุซึง่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรใชแ้ละกำรตรวจสอบขอ้มลู
เก่ียวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะใชข้อ้มลูที่เปิดเผยตำมช่องทำงดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1.1) บริษัทจดักำรจะใชข้อ้มลูดงักลำ่ว จำกระบบ Bloomberg เป็นหลกั  
 
(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใชข้อ้มลูตำม (1.1) ได ้จะใชข้อ้มลูจำกระบบ Reuters  
 
(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใชข้อ้มลูทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใชข้อ้มลูจำกระบบอื่นใดที่มีกำรเผยแพรข่อ้มลูสูส่ำธำรณชนและสำมำรถใชอ้ำ้งอิงได ้โดยควำม
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
ในกำรใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศ เพื่อค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิเป็นเงินบำท บรษัิทจดักำรจะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนฯ โดยใชร้ำคำปิด 
(close) ที่ประกำศบนหนำ้จอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ค  ำนวณ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ ในกรณีที่ไม่สำมำรถใชอ้ตัรำ
แลกเปลี่ยนฯ ดงักลำ่วได ้บรษัิทจะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนฯ จำกแหลง่ขอ้มลูอื่นๆ ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 (ก) ถึง (ง) แห่งประกำศสมำคม ที่ 
สจก.ร. 2/2554 ลงวนัที่ 22 ธนัวำคม 2554  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บรษัิทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรขำ้งตน้ จะตอ้งมีควำมเห็นชอบรว่มกนัระหวำ่งบริษัทจดักำรและผู้ดแูล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม  
 
2. บรษัิทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
ตำมระยะเวลำดงัต่อไปนี ้ 
 
(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
 
(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(2.3) ประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป 
 
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่ไม่เปิดใหซ้ือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุวนั
ท ำกำร จะประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงันีเ้พิ่มเติมดว้ย 
 
1.  วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีกำรขอผ่อนผนัและค ำนวณแบบ 
forward pricing บรษัิทจดักำรจะใชม้ลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บรษัิทจดักำรมีอยู่ ณ วนัท ำกำร
ก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุมำประกำศ 
 
2.  วนัท ำกำรสดุทำ้ยของแตล่ะเดือน โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ
แตล่ะครัง้ห่ำงกนัเกินกวำ่ 1 เดือน 
 
3.  วนัที่ปรำกฏเหตกุำรณท์ี่น่ำเช่ือไดว้่ำจะมีผลกระทบตอ่มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิหรอืมลูค่ำหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำ
กำรถดัไป 
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(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป  
 
กำรประกำศมลูค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.2 ขอ้ย่อย 3. และตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
(2) ในกรณีที่กำรประกำศตำม (2.3) และ (2.4) ไดก้ระท ำผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่ำหน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมำคม (NAV Center) หรอืช่องทำง
อื่นที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรบั บรษัิทจดักำรจะประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไปก็ได ้ 
 
(3) ด ำเนินกำรดว้ยวิธีกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทนุทรำบขอ้มลูดงักลำ่วในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงเว็บไซตข์องบรษัิทจดักำร เป็นตน้ และ
ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงช่องทำงในภำยหลงัก็
ไดต้ำมที่บรษัิทจดักำรเห็นสมควร เช่น กำรประกำศทำงหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ซึง่จะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั โดยติดประกำศไวท้ี่
ส  ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง และ  
 
(4) จดัใหม้ีขอ้มลูดงักลำ่วไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบรษัิทจดักำร และสถำนที่ทกุแห่งที่ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุ เวน้แตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถำบนั บรษัิทจดักำรจะจดัใหม้ีขอ้มลูดงักลำ่วดว้ยหรอืไม่ก็ได ้ 
 
ทัง้นี ้กองทนุอำจด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมขอ้ (2.1) - (2.4) ขำ้งตน้ได ้ในกรณีที่กรอบระยะเวลำที่ก ำหนดตำมขอ้ (2.1) – (2.4) นัน้
ตรงกบัวนัหยดุของกองทนุหลกัหรอืประเทศที่เก่ียวขอ้งกบักำรลงทนุหรอืตำมที่บรษัิทจดักำรจะประกำศก ำหนด หรือในกรณีอื่นใดๆ ก็ตำมที่เป็นเหตใุห้
กองทนุไม่ไดร้บัขอ้มลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุหบ้รษัิทจดักำรไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วย
ลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุได ้อย่ำงไรก็ดี บรษัิทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดั
จำกวนัที่บรษัิทจดักำรไดร้บัขอ้มลูรำคำหรอืมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั และประกำศขอ้มลูดงักลำ่วภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมูลค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิฯ  
 
3. กำรใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรอืจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรบัมลูค่ำหน่วยลงทนุเพื่อใชใ้น
กำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูค่ำหน่วยลงทนุเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดั
ทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูค่ำหน่วยลงทนุตำมที่ค  ำนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำย
และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมที่ค  ำนวณไดใ้น (3.2)  
 
(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แตจ่ะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชนน์ัน้รวมเขำ้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุเปิด  
 
ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ 16.2 ขำ้งตน้ เมื่อมีเหตกุำรณด์งัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) เมื่อบรษัิทจดักำรไม่ขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรอืค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดงักลำ่ว  
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(2) เมื่อมีเหตทุี่บรษัิทจดักำรตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แตว่นัที่ปรำกฏเหตดุงักลำ่ว 
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและ/หรอืรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุภำยใน 2 วนัท ำกำร  
 
16.3. แหลง่ขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรดว้ยวิธีกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทนุทรำบขอ้มลูดงักลำ่วในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงเว็บไซต ์หรอืกำรประกำศ
ทำงหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ และภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้ซึง่บรษัิทจดักำรจะระบชุ่องทำงที่แน่นอนไว้
ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปขอ้มลูส ำคญั ก่อนวนัที่เริ่มเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงช่องทำงในภำยหลงัก็ไดต้ำมที่
บรษัิทจดักำรเห็นสมควร ซึง่จะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั โดยติดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบรษัิทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรอืสื่อ
อิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง และจดัใหม้ีขอ้มลูดงักลำ่วไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบรษัิทจดักำร และสถำนที่ทกุแห่งที่ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุใชซ้ือ้ขำยหน่วยลงทนุ เวน้แตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถำบนั บรษัิทจดักำรจะจดัใหม้ีขอ้มลูดงักลำ่วดว้ยหรือไม่ก็ได ้ 
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง :  

16.4.1. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูตอ้ง หำกกำรไม่ถกูตอ้งดงักลำ่วมีมลูค่ำนอ้ยกวำ่ 1 สตำงค ์หรือคิดเป็นอตัรำไม่ถึงรอ้ยละ 
0.50 ของมลูค่ำหรือรำคำที่ถกูตอ้ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) จดัท ำและสง่รำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบถึงควำมไม่ถกูตอ้งภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่พบวำ่มลูค่ำหรอืรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง โดย
รำยงำนดงักลำ่วตอ้งมีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) มลูค่ำหรอืรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้ง  
 
(ข) มลูค่ำหรอืรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
(ค) สำเหตทุี่ท  ำใหม้ลูค่ำหรอืรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
 
(ง) มำตรกำรปอ้งกนัเพื่อมิใหม้ลูค่ำหรอืรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง ในกรณีที่ควำมไม่ถกูตอ้งมิไดม้ีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้ 
 
(2) ในกรณีที่สำเหตทุี่ท  ำใหม้ลูค่ำหรอืรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีผลตอ่เน่ืองถึงกำรค ำนวณมลูค่ำหรอืรำคำหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป บรษัิทจัดกำรจะ
แกไ้ขมลูค่ำหรอืรำคำหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งตัง้แตว่นัที่พบวำ่มลูค่ำหรอืรำคำไม่ถกูตอ้ง  
 
16.4.2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูตอ้ง หำกกำรไม่ถกูตอ้งดงักลำ่วมีมลูค่ำตัง้แต ่1 สตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 
0.50 ของมลูค่ำหรือรำคำที่ถกูตอ้ง บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ค ำนวณมลูค่ำหรอืรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลงัตัง้แตว่นัที่บรษัิทจดักำรพบวำ่มลูค่ำหรอืรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งจนถึงวนัที่มลูค่ำหรอืรำคำหน่วย
ลงทนุถกูตอ้ง  
 
(2) ด ำเนินกำรดงัต่อไปนีเ้ฉพำะวนัที่มลูค่ำหรอืรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้มีมลูค่ำและคิดเป็นอตัรำดงักลำ่ว  
 
(ก) จดัท ำรำยงำนกำรแกไ้ขมลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลงัใหเ้สรจ็สิน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บรษัิทจดักำรพบว่ำมลูค่ำหรอืรำคำหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้ง และสง่รำยงำนดงักลำ่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำหรอืรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลงัเสรจ็สิน้ 
เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนดงักลำ่วภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บรษัิทจดักำรสง่รำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ 
 
รำยงำนตำมวรรคหนึ่งใหม้ีสำระส ำคญัตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.4.1. (1) โดยอนโุลม เวน้แตใ่นกรณีของรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลงั
ของกองทนุรวม จะระบกุำรด ำเนินกำรของบรษัิทจดักำรเมื่อพบวำ่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตำมขอ้ 16.4.1. (1) (ง)  
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(ข) แกไ้ขมลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งภำยในวนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนตำม (ก)  
 
(ค) ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทนุสำมำรถรบัทรำบช่ือกองทนุรวมที่มีกำรแกไ้ขมลูค่ำหรอืรำคำหน่วยลงทนุ และวนั เดือน ปีที่มีกำรแกไ้ข
มลูค่ำหรอืรำคำหน่วยลงทนุ ภำยใน 3 ท ำกำรนบัแตว่นัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนตำม (ก)  
 
16.4.3. นอกจำกกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16.4.2. แลว้ ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูตอ้ง หำกกำรไม่ถกูตอ้งดงักลำ่วมี
มลูค่ำตัง้แต่ 1 สตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แตร่อ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหรอืรำคำที่ถกูตอ้ง บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนีเ้ฉพำะวนัที่มลูค่ำ
หรอืรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้มีมลูค่ำและคิดเป็นอตัรำดงักลำ่ว  
 
(1) จดัท ำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไวใ้นรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุตำมขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ดว้ย โดยใหอ้ยู่ในสว่นของกำรด ำเนินกำร
ของบรษัิทจดักำรเมื่อพบวำ่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
 
(2) ชดเชยรำคำตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.4.4 ใหแ้ลว้เสรจ็ และด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งทรำบถึงกำรแกไ้ขรำคำตำมขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบั
แตว่นัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
(3) จดัท ำมำตรกำรปอ้งกนัเพื่อมิใหร้ำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และสง่รำยงำนดงักลำ่ว พรอ้มทัง้ส  ำเนำรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลัง
ตำมขอ้ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้.มลูในรำยงำน
ดงักลำ่ว เวน้แตใ่นกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมิไดม้ีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้บรษัิทจดักำรจะสง่ส ำเนำเอกสำรที่ผูด้แูล
ผลประโยชนร์บัรองวำ่กำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมสีำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุไดม้ำพรอ้มส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วแทน  
 
16.4.4. ในกำรชดเชยรำคำตำมขอ้ 16.4.3. (2) บรษัิทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต ่ำกว่ำรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง บรษัิทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูค่ำเท่ำกบัสว่นตำ่งของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
หำกปรำกฏว่ำผูซ้ือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บรษัิทจดักำรจะจ่ำยเงิน
ของบรษัิทจดักำรเอง เป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นตำ่งของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบรษัิทจดักำรเองเป็น
จ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ แลว้แตก่รณี เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่กองทนุรวม เวน้แตก่ำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมสีำเหตมุำจำก
ปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนตำ่งของ
รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรอืจ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่
ผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุ แตห่ำกปรำกฏว่ำผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ บรษัิทจดักำรจะจ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่น
ต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งสงูกวำ่รำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง บรษัิทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูค่ำเท่ำกบัสว่นตำ่งของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรอืจ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วย
ลงทนุ  
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(ข) กรณีที่เป็นกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูค่ำเท่ำกบัสว่นต่ำงของ
รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
หำกปรำกฏว่ำผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลอือยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บริษัทจดักำรจะ
จ่ำยเงินของบรษัิทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรอืลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยูน่ัน้และจ่ำยเงินของบรษัิทจดักำรเอง
เป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นตำ่งของรำคำที่ขำดอยู่ แลว้แตก่รณี เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่กองทนุรวม เวน้แตก่ำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำก
ปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยห์รอืศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรัพยไ์ม่ถกูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  
 
ในกรณีที่บรษัิทจดักำรตอ้งชดเชยรำคำเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุรำยใดมีมลูค่ำไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบำท บรษัิทจดักำรอำจน ำ
เงินชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุ แตถ่ำ้บคุคลดงักลำ่วไม่มีสถำนะเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ บรษัิทจดักำรจะ
ชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
กำรจ่ำยเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง (2) (ก) บรษัิทจดักำร
อำจจ่ำยเงินของบรษัิทจดักำรเองแทนกองทนุรวมก็ได ้ 
 
16.4.5. บรษัิทจดักำรจะจดัใหม้ีส  ำเนำรำยงำนตำมขอ้ 16.4.1. (1) และขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว ้ณ ที่ท  ำกำรของบรษัิทจดักำร เพื่อให้
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้ 
 
16.4.6. บรษัิทจดักำรจะรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกมลูค่ำหน่วยลงทนุหรอืรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งจำกกองทนุรวม เวน้แต่ในกรณีที่ควำมไม่
ถกูตอ้งดงักลำ่วมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้ 
 
17. ชื่อผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ช่ือบรษัิทจดักำร :  
 
ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศร ีจ ำกดั  
 
17.2. ช่ือผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ช่ือ : ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 
17.3. ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
 
ไม่มี 
 
17.4. ช่ือของผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทนุ (Outsource) :  

ช่ือ :  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรกึษำ :  
 
17.5.1. ช่ือที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ช่ือ :  
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17.5.2. ช่ือที่ปรกึษำกองทนุ :  

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ : นำง สวุิมล กฤตยำเกียรณ ์ 

ช่ือ : นำง วิไลรตัน ์โรจนน์ครนิทร ์ 

ช่ือ : นำงสำว สภุำภรณ ์มั่งจิตร  

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

หรอืบคุคลอื่นที่ไดร้บัควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำดว้ยกำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบรษัิทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบ  
 
17.7. กำรแตง่ตัง้คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่ 31  เดือน ตลุำคม 

18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่ 31 ตลุำคม 2558  
 
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บรษัิทจดักำรจะระบวุนัที่สิน้สดุรอบบญัชีและวนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกที่แน่นอน ไวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุก่อนวนัที่เริ่มเสนอขำย
หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยมีรอบระยะเวลำบญัชีครัง้แรกเป็นระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม 
และขอสงวนสิทธิในกำรปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรโดยระบวุนัที่สิน้สดุรอบบญัชีและวนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกที่ชดัเจนในภำยหลงัใน
โอกำสแรกที่ท  ำได ้และถือวำ่บรษัิทจดักำรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้  
 
19. การขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทนุ และวธิีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

19.1 กำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรโดยใชว้ิธีกำรขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุ หำกปรำกฏว่ำมติเสียงขำ้งมำก หรอืมติพิเศษมีจ ำนวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรอืไม่
เกินรอ้ยละ 80 บริษัทจดักำรจะสง่เอกสำรหลกัฐำนเก่ียวกบักำรขอมติและกำรนบัมติไปยงัผูด้แูลผลประโยชน ์เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองผลกำร
นบัมตินัน้ 
 
19.2 กำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรอืวิธีกำรจดักำร บรษัิทจดักำรตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำก เวน้แตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ตอ้งไดร้บัมติพิเศษ 
(1) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุรวมที่ท  ำใหผ้ลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทนุรวมเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั  
(2) กำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่น 
(3) กำรควบรวมกองทนุรวมระหว่ำงกองทนุรวมที่มีนโยบำยกำรลงทนุ ควำมเสี่ยงและระดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) แตกต่ำงกนั 
(4) กำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นแทนเงิน 
(5) กำรเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึน้เกินกวำ่อตัรำรอ้ยละ 5 ของคำ่ธรรมเนียมหรอืคำ่ใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวล้ำ่สดุในโครงกำร 
 
19.3 บรษัิทจดักำรอำจแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมได ้โดยถือว่ำไดร้บัมติจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ หรอืขอ้ก ำหนดอื่นในท ำนองเดียวกนั 
โดยกระท ำไดเ้ฉพำะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมซึง่มีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ 
(2) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมที่ตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งที่
ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักลำ่ว 
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(3) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมช่ือและรำยละเอียดอื่นของบคุคลใหถ้กูตอ้ง 
(4) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ไม่ท ำใหผ้ลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี
นยัส ำคญั หรอืเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
19.4 กำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรในกรณีดงัตอ่ไปนี ้บรษัิทจดักำรอำจขอใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผูถื้อหน่วย
ลงทนุก็ได ้ทัง้นี ้ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจก ำหนดเงื่อนไขใหบ้รษัิทจดักำรปฏิบตัิเพื่อประโยชนใ์นกำรแกไ้ขโครงกำรก่อนใหค้วำมเห็นชอบก็
ได ้
(1)  กำรเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรขำยและกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(2)  กำรเพิ่มชนิดหน่วยลงทนุที่ไม่ท ำใหส้ิทธิที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีอยู่เดิมดอ้ยลง 
(3)  กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัยส์ินที่กองทนุรวมลงทนุหรอือตัรำสว่นกำรลงทุนที่สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทนุ  
(4)  กำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ หรอืรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ แลว้แตก่รณี ซึง่ไดร้ับ
กำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควร 
(5)  กำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นแทนเงนิใหแ้ก่กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และกองทนุส ำรองเลีย้งชีพดงักลำ่วจะน ำ
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินที่ไดร้บัไปลงทนุในกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่เป็นกองทนุส ำรองเลีย้งชีพตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วย
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส ำหรบักำรจดัตัง้และจดักำรของกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่เป็นกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
(6)  กรณีอื่นใดนอกเหนือจำก (1) (2) (3) (4) และ (5) 
ทัง้นี ้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรตำมขำ้งตน้ ตอ้งไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ไม่ท ำใหผ้ลตอบแทน และควำมเสี่ยงของกองทนุ
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนยัส ำคญั หรอืเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
19.5 ผูถื้อหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บรษัิทจดักำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงสว่นที่เกินดงักลำ่ว 
 
19.6 กำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรหรอืวิธีกำรจดักำรซึง่กระท ำตำมมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ หรือภำยใตก้รอบกำรพิจำรณำของส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บรษัิทจดักำรจะแจง้กำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถื้อหน่วย
ลงทนุทกุรำย และเผยแพรใ่นลกัษณะที่ผูล้งทนุทั่วไปสำมำรถเขำ้ตรวจดไูด ้ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัถดัจำกวนัที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวนัที่มีผลบงัคบัใช ้หรือวนัที่มีมติใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงกำร แลว้แต่กรณี 
 
19.7 บรษัิทจดักำรอำจจะด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยถือวำ่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บรษัิท
จดักำรจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
19.8 ในกำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุครัง้ใด ไม่วำ่จะโดยกำรจดัประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุหรอืโดยกำรส่งหนงัสือขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุ หำกผูถื้อ
หน่วยลงทนุเห็นวำ่มติของผูถื้อหน่วยลงทนุในครัง้นัน้ไมช่อบดว้ยกฎหมำยหรอืบรษัิทจดักำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตำมมำตรำ 129/2 หรอืฝ่ำฝืนหรอืไม่
ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข หรอืวิธีกำรที่ก ำหนดตำมมำตรำ 129/3 ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน และมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 1 
ใน 5 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนัน้ จะรอ้งขอใหศ้ำลสั่งเพิกถอนมติของผูถื้อหน่วยลงทนุครัง้นั้นก็
ได ้แต่ตอ้งรอ้งขอต่อศำลภำยใน 45 วนันบัแตว่นัที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติใหแ้กไ้ข  
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลำ่ว ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถื้อหน่วย
ลงทนุกบับรษัิทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ :  

20.1. กำรรบัผลประโยชนต์อบแทนเน่ืองจำกกำรที่กองทนุใชบ้รกิำรบคุคลอื่น (soft commission)  
 
บรษัิทจดักำรอำจรบัผลประโยชนต์อบแทนในรูปทรพัยส์ินที่มีมลูค่ำเพื่อกองทนุจำกบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้รกิำรอนัเน่ืองมำจำกกำรใชบ้รกิำรของบคุคล
ดงักลำ่วในกำรจดักำรกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
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ก.ล.ต. หนงัสือเวียน หรอืหนงัสือซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพิ่มเติมในอนำคต ที่เก่ียวกบักำรกระท ำที่อำจก่อใหเ้กิดควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุและหลกัเกณฑใ์นกำรปอ้งกนั ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมลูค่ำในทำงเศรษฐกิจและตอ้งเก่ียวกบับทบำทโดยตรงของควำมเป็นกองทนุตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ  
 
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นวำ่บรษัิทจดักำรใชบ้รกิำรของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพื่อใหก้องทนุไดร้บัประโยชนจ์ำกบคุคลดงักลำ่ว 
(churning)  
 
ในกำรจดัสรรผลประโยชนต์ำมวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทนุ บรษัิทจะกระท ำดว้ยควำมเป็นธรรมและค ำนงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อำจมีไวไ้ด้
ของกองทนุนัน้ดว้ย  
 
ทัง้นี ้กรณีที่บรษัิทจดักำรมีกำรรบัผลประโยชนต์อบแทนดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักำรรบัผลประโยชนด์งักลำ่วไวใ้นรำยงำนรอบ
ปีบญัชีหรอืรอบระยะเวลำหกเดือนดว้ย  
 
20.2. สรุปขอ้มลูส ำคญัที่ผูล้งทนุควรทรำบเก่ียวกบักองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund ซึง่เป็นกองทนุรวม ในตำ่งประเทศที่กองทนุเปิดกรุง
ศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์ไปลงทนุ  
 
ช่ือกองทนุ : Allianz Europe Equity Growth Fund ซึง่เป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้ตำมระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) ภำยใตก้ฎหมำยที่เก่ียวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิรก์ และเป็นสมำชิกสำมญัของ International Organizations of 
Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund)  
 
ประเภทโครงกำร : กองทนุรวมตรำสำรทนุ (Equity Fund)  
 
วนัที่จดัตัง้กองทนุ : 16 ตลุำคม 2549  
 
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทนุ : กองทนุมีวตัถปุระสงคใ์หเ้งินลงทนุมีควำมเจรญิเติบโตในระยะยำวโดยมุ่งเนน้กำรลงทนุในหุน้จดทะเบียนใน
ตลำดหุน้ยโุรปที่มีกำรเจรญิเติบโตดี โดยมีหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
 
ก) ลงทนุในตรำสำรทนุและ Participation Certificate ของบรษัิทซึง่มีส  ำนกังำนจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศที่เป็นสมำชิกของ
สหภำพยโุรป ประเทศนอรเ์วย ์หรือ ประเทศไอซแ์ลนด ์ไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ 75 ของทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
ข) ภำยใตบ้งัคบัของขอ้ ฌ) อำจลงทนุในตรำสำรทนุ, Participation Certificate, หรอืใบส ำคญัแสดงสิทธิ นอกเหนือจำกที่ระบใุนขอ้ ก) ไม่เกินรอ้ยละ 
25 ของทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
ค) นอกจำกนี ้อำจไดม้ำซึง่พนัธบตัรที่แปลงสภำพได ้และพนัธบตัรพรอ้มดว้ยใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมทรพัยส์ินที่ระบใุนขอ้ ก) และ ขอ้ ข)  
 
ง) อำจไดม้ำซึง่ใบส ำคญัดชันีบง่ชี ้(index certificate) หรอืใบส ำคญัตรำสำรทนุและตระกรำ้หุน้ทนุ (Equity baskets) ซึง่มีควำมเสี่ยงที่สมัพนัธก์บั
ทรพัยส์ินที่ระบใุนขอ้ ก) และ ขอ้ ข) หรอื กบัตลำดกำรลงทนุซึง่ทรพัยส์ินดงักลำ่วลงทนุอยู่  
 
จ) ส่วนของทรพัยส์ินที่นิยำมในขอ้ ก) ถึง ขอ้ ง) ซึง่ผูอ้อก (บรษัิทในกรณีของหลกัทรพัยท์ี่เป็นหุน้ทนุ และหลกัทรพัยอ์ำ้งอิงในกรณีของใบส ำคญั) มี
ส  ำนกังำนจดทะเบียนในตลำดเกิดใหม่ อำจลงทนุไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุ ทัง้นี ้ภำยใตบ้งัคบัของขอ้ ฌ)  
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ฉ) ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทรพัยส์ินของกองทนุ อำจน ำมำลงทนุในประเทศที่อยู่ภำยใตม้ำตรฐำนเพื่อกำรซือ้ขำยกองทนุขำ้มประเทศในกลุม่สหภำพ
ยโุรป (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) หรอื มำตรฐำนเพื่อกำรซือ้ขำยกองทนุ (undertaking for collective 
investment) ที่เป็นกองทนุที่ลงทนุในตลำดเงินภำยใตอ้งคก์ำรเพื่อควำมรว่มมือทำงเศรษฐกิจและกำรพฒันำ (Organisation for Economic Co-
operation and Development) หรอืกองทนุที่ลงทนุในตรำสำรประเภททนุ และ/หรอืกองทนุที่มแีนวทำงกำรลงทนุเพื่อใหผ้ลตอบแทนเพียงอย่ำงเดียว  
 
ช) นอกจำกนี ้อำจถือเงินฝำกและไดม้ำซึ่งตรำสำรในตลำดเงิน โดยมีมลูค่ำรวมของตรำสำรดงักลำ่วรวมกบักองทนุที่ลงทนุในตลำดเงินภำยใตอ้งคก์ำร
เพื่อควำมรว่มมือทำงเศรษฐกิจและกำรพฒันำ ที่ระบใุนขอ้ ฉ) ขำ้งตน้ ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของทรพัยส์ินของกองทนุ ทัง้นี ้ภำยใตบ้งัคบัขอ้ ฌ) 
วตัถปุระสงคข์องกำรมีเงินฝำก กำรไดม้ำซึง่ตรำสำรในตลำดเงิน และกำรลงทนุในกองทนุที่ลงทนุในตลำดเงินภำยใตอ้งคก์ำรเพื่อควำมรว่มมือทำง
เศรษฐกิจและกำรพฒันำ เพื่อใหเ้กิดสภำพคลอ่งตำมควำมจ ำเป็น  
 
ซ) อำจไดม้ำซึง่หลกัทรพัยท์กุขนำด (all sizes) ของบรษัิทตำ่งๆ ผูจ้ดักำรกองทนุอำจเนน้บรษัิทที่มีขนำดๆ หนึ่ง หรือขนำดที่พิจำรณำแลว้วำ่เป็นขนำด
สว่นบคุคล หรือเนน้กำรลงทนุทั่วไป โดยขึน้อยู่กบัสถำนกำรณข์องตลำด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรไดม้ำซึง่หุน้ในตลำดขนำดเลก็ซึง่มีควำมเคลื่อนไหว
มำกในตลำดเฉพำะกลุม่  
 
ฌ) ภำยใตข้อ้ก ำหนดของ Exposure Approach* กองทนุอำจลงทนุโดยไมป่ฏิบตัิตำมขอ้จ ำกดักำรลงทนุตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ ข) ขอ้ จ) และ ขอ้ ช) 
ขำ้งตน้ได ้ 
*ค ำอธิบำยเพิ่มเติมของค ำวำ่ Exposure Approach: กองทนุอำจใชเ้ทคนิคและเครื่องมือกำรเงินซึง่อำจรวมถึงตรำสำรอนพุนัธต์่ำงๆ เพื่อกำรบรหิำร
และจดักำรลงทนุใหม้ีประสิทธิภำพ อำทิเช่น กำรบรหิำรควำมผนัผวนของพอรต์กองทนุโดยท ำสญัญำ futures หรอืตรำสำรอนพุนัธอ์ื่นๆ ซึง่อำจสง่ผล
ใหอ้ตัรำสว่นกำรลงทนุเกินกวำ่ที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ ข) ขอ้ จ) และ ขอ้ ช) ได ้ 
 
ญ) กองทนุไม่จ ำเป็นตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้จ ำกดัในขอ้ ก) และ ขอ้ ช) ในช่วง 2 เดือนก่อนช ำระบญัชีหรอืกำรควบรวมของกองทนุ  
 
ฎ) เน่ืองจำกกองทนุมีกำรซือ้ขำยในฮ่องกง ใหน้ ำขอ้จ ำกดักำรลงทนุเพิ่มเติมตำมระบไุวใ้นหวัขอ้ 17. “ขอ้จ ำกดักำรลงทนุเพิ่มเติมของฮ่องกง - กำร
ลงทนุในตรำสำรอนพุนัธ ์(Additional Investment Restriction “Hong Kong – use of derivatives)” ของบทน ำมำใชบ้งัคบัดว้ย  
 
อย่ำงไรก็ดี กองทนุอำจมีกำรใชต้รำสำรอนพุนัธ ์(สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบรหิำรกำรลงทนุ (Efficient Portfolio 
Management: EPM) เช่น กำรท ำสญัญำ Futures, Options, และ swaps เพื่อปอ้งกนัควำมเสี่ยง ซึง่อำจท ำใหก้องทนุมีโอกำสและควำมเสี่ยงลดลง 
และกองทนุอำจใชต้รำสำรอนพุนัธใ์นลกัษณะเก็งก ำไร เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจำกกำรลงทนุใหส้มัฤทธิผลตำมนโยบำยกำรลงทนุ และโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งเพื่อสะทอ้นถึงภำพรวมของกองทนุ และเพื่อเพิ่มกำรลงทนุใหส้งูกวำ่ระดบักำรลงทนุของกองทนุซึง่ลงทนุในหลกัทรพัยแ์ตเ่พียงอยำ่งเดียว โดยมี
หลกัทรพัยอ์ำ้งองิไดแ้ก่ ดชันีกำรเงิน (ไดแ้ก่ ค่ำเงิน อตัรำแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้ รำคำและดชันีผลตอบแทนดอกเบีย้โดยรวม), ดชันีตรำสำรหนีแ้ละตรำ
สำรทนุตำ่งๆ, รำคำสินคำ้โภคภณัฑล์ว่งหนำ้, ดชันีรำคำของโลหะมีคำ่ และดชันีของสินคำ้โภคภณัฑต์่ำงๆ เป็นตน้  
 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) ดชันี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return โดยสำมำรถดขูอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต:์ www.allianzgi.sg  
 
อำยโุครงกำร : ไม่ก ำหนด  
 
บรษัิทจดักำรลงทนุ : บรษัิท Allianz Global Investors  
 
ผูด้แูลผลประโยชน ์/ ผูเ้ก็บรกัษำทรพัยส์ินของกองทนุ: State Street Bank Luxembourg S.A.  
 
เว็บไซต ์: สำมำรถดขูอ้มลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรำยละเอียดอื่นเพิ่มเติมไดท้ี่เว็บไซต:์  
www.allianzgi.sg  
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์                                                                              27/09/2021  Page 75 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยของกองทนุหลกั Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”)  
 
1. ค่ำใชจ้่ำยที่เรยีกเก็บจำกผูซ้ือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ (รอ้ยละของมลูค่ำหน่วยลงทนุ)  
 
(1) ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 5.00  
(2) ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี  
 
2. ค่ำใชจ้่ำยที่เรยีกเก็บจำกกองทนุรวม (รอ้ยละตอ่ปีของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม)  
 
(1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร (Management Fee) ไม่เกิน 2.50 (เก็บจรงิ 1.50*)  
(2) ค่ำธรรมเนียมเก่ียวกบักำรปฏิบตัิงำนกองทนุ (Administration fee) ไม่เกิน 0.50  
 
(รวมถึง คำ่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์/ เก็บรกัษำทรพัยส์ิน)  
 
หมำยเหต:ุ  
 
1)* กองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) จะคืน (rebate) ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรใหแ้ก่กองทนุเปิดกรุงศรยีโุรป
อิควิตีเ้ฮดจ ์ในอตัรำรอ้ยละ 50 ซึง่จะเท่ำกบัรอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่ำเงินลงทนุในกองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT 
(EUR) Acc.”) โดยเก็บเขำ้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์ทัง้นี ้กำรคืนคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วอำจปรบัเปลี่ยนไดต้ำมกำร
เปลี่ยนแปลงอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรของกองทนุหลกั (ถำ้มี)  
2) กองทนุเปิดกรุงศรยีโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์จะเป็นผูร้บัเงินคำ่สง่เสรมิกำรขำยที่ไดร้บัจำกตวัแทนกำรขำยหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั (ถำ้มี) โดยจะน ำเงิน
ดงักลำ่วเก็บเขำ้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
20.3. ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมรกิำไดอ้อกกฎหมำยที่เรยีกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะเรยีกว่ำ FATCA) โดยมีผล
บงัคบัใชว้นัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักลำ่วก ำหนดใหส้ถำบนักำรเงินที่ไม่ใช่สญัชำติอเมรกินันอกประเทศสหรฐัอเมรกิำ (Foreign 
Financial Institution หรอื FFI) รำยงำนขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภำษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิำ (ซึง่รวมถึงบคุคล
ธรรมดำ/นิติบคุคล สญัชำติอเมรกินั ผูซ้ึง่มีถ่ินที่อยู่ถำวรในสหรฐัอเมรกิำ และผูซ้ึง่มีถ่ินที่อยู่ทำงภำษีในสหรฐัอเมรกิำ) ซึง่เปิดหรอืมีไวก้บั FFI นัน้ 
นอกจำกนีย้งัปรำกฎดว้ยว่ำในปัจจบุนัมีรฐับำลในหลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที่คลำ้ยคลงึกบั 
FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมำยดงักลำ่วว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้ง”)  
 
กองทนุรวมและบรษัิทจดักำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึง่ถกูก ำหนดใหต้อ้งเขำ้ผกูพนัตนกบัหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรฐัอเมรกิำโดยมีหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนขอ้มลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคลสญัชำติอเมรกินัและบคุคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑท์ี่ FATCA 
ก ำหนด หนำ้ที่ในกำรตรวจสอบขอ้มลูลกูคำ้เพื่อหำควำมสมัพนัธข์องลกูคำ้กบัประเทศสหรฐัอเมรกิำ และรวมถึงหนำ้ที่ในกำรก ำหนดใหล้กูคำ้บำง
ประเภทตอ้งจดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
 
ภำยใตข้อ้ก ำหนดของ FATCA หำกกองทนุรวมใดไม่เขำ้ผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑข์อง FATCA (กลำ่วคือ มีสถำนะเป็น Non-Participating 
Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่ส  ำคญัในสองกรณี คือ  
(1) ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะไดร้บัจำกรำยได ้ผลประโยชนห์รอืเงินจำกกำรขำยทรพัยส์ินทำงกำรเงินในประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ (เงินลงทนุทำงตรง) ซึง่จะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุทำงออ้มในทรพัยส์ินทำงกำรเงินของ
ประเทศสหรฐัอเมริกำ (Pass-thru) ซึง่อำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทนุกบัสถำบนักำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมรกิำ ซึง่จะเริ่มตน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก ำหนดใหส้ถำบนักำรเงินของประเทศสหรฐัอเมรกิำและ FFI ที่เขำ้รว่มผกูพนัตนตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึง
ธนำคำรและสถำบนักำรเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน ผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มหีนำ้ที่ด  ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำย
ดงักลำ่วก่อนช ำระใหก้บักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
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(2) ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ที่เขำ้รว่มผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรอืระงบักำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรอืยตุิควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบักองทนุ
รวมหรอืบรษัิทจดักำร ซึง่อำจท ำใหก้องทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงทนุตอ่ไปได ้และ/หรือด ำเนินกำรลงทนุไดอ้ย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจท ำ
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอ้ีกตอ่ไป  
 
เพื่อมิใหบ้รษัิทจดักำรและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรกัษำประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม บรษัิทจัดกำร
และกองทนุรวม (โดยบริษัทจดักำร) จึงเขำ้ผกูพนัตนเพื่อปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง และเพื่อใหบ้รษัิท
จดักำรและกองทนุรวมสำมำรถปฏิบตัิตำมภำระผกูพนัภำยใตข้อ้ก ำหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้งได ้บริษัทจดักำรและ
กองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบักำรปฎิบตัิงำนของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้ 
(1) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุที่เขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกำ (หรอืเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้งก ำหนด) ใหค้  ำ
ยินยอมบรษัิทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำส่งขอ้มลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีของสหรฐัอเมรกิำ จ ำนวนและมลูค่ำหน่วย
ลงทนุคงเหลือ จ ำนวนเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุหรอืเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้) ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดักำร ใหก้บั
หน่วยงำนของรฐัทัง้ในและตำ่งประเทศ ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง  
(2) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุน ำสง่ขอ้มลู เอกสำร และ/หรอืค ำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรอืพิสจูนท์รำบควำมเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
เช่น หนงัสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมรกินัหรอืกำรใหข้อ้มลูตำมหวัขอ้ที่ก ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ หรอืกำรแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูที่เคยใหไ้วม้ีกำรเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน ำสง่หลกัฐำนเพื่อยืนยนักำรเขำ้รว่มใน FATCA หรอื
กฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลกูคำ้สถำบนักำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยดงักลำ่ว  
(3) ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง  
 
เพื่อเป็นกำรปอ้งกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทนุหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บั
ประโยชนเ์พิ่มขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคลอ้งกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวขอ้งขำ้งตน้ ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรอืไม่
แสดงเจตนำตอบรบัภำยในระยะเวลำที่บรษัิทจดักำรก ำหนด บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยอย่ำงดงัตอ่ไปนี้
ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยถือวำ่ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลำ่วรบัทรำบกำรด ำเนินกำรตำมที่บรษัิทจดักำรแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้  ำเนินกำร
ตำมขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชี  
(1) ไม่รบัค ำสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลำ่ว  
(2) ระงบัหรอืหยดุใหบ้รกิำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูค่ำหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลำ่ว  
(3) ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยไดเ้งินลงทนุ เงินปันผลและ/หรอืเงินที่ช  ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักบักฎหมำยของประเทศไทย  
(4) ด ำเนินกำรอื่นใดอนัเป็นกำรปอ้งกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท ำใหก้องทนุหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พิ่มขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรที่
สอดคลอ้งกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เกี่ยวขอ้งขำ้งตน้  
 
กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบ้รษัิทจดักำร
และกองทนุมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมำยตำ่งประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะท ำใหก้องทนุอำจตอ้งถกูหกั ณ ที่จ่ำย 
หรอืถกูปิดบญัชีธนำคำรตำมที่กลำ่วแลว้ขำ้งตน้ ซึง่ในทำงปฏิบตัิบรษัิทจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผูถื้อหน่วยลงทนุที่เขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรฐัอเมริกำ (หรอืเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เก่ียวขอ้งก ำหนด) เท่ำนัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดเพื่อรองรบักำรด ำเนินกำรตำมที่บรษัิทจดักำรไดส้งวนสิทธิไวข้ำ้งตน้ บรษัิทจดักำร (รวมถึงผู้
ที่เก่ียวขอ้ง) จะด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำสง่ขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงำน หรอืด ำเนินกำรอื่นใด
ที่รำชกำรก ำหนด โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อหน่วยลงทนุ 
 
20.4. กำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  
 
ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตไดภ้ำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก 
โดยติดต่อกบับรษัิทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที่บรษัิทประกนัชีวิตก ำหนด ทัง้นี ้กำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจมีขอ้ก ำหนด และ
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วิธีปฏิบตัิที่แตกต่ำงไปจำกกำรซือ้ขำยกองทนุเพียงอย่ำงเดียว ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจงึควรศกึษำรำยละเอียดในเอกสำร
ประกอบกำรขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบกำรลงทนุก่อน  
 
อนึ่ง บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรใหบ้รกิำรซือ้ขำยกรมธรรมชี์วิตควบหน่วยลงทนุได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร ซึง่บรษัิท
จดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทกุรำยและ/หรอืผูล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วนั โดยบรษัิทจดักำรจะปิดประกำศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท  ำกำร
ของบรษัิทจดักำรและบรษัิทประกนัชีวิต รวมถึงเว็บไซตข์องบรษัิทจดักำร และบรษัิทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 
วนันบัแตว่นัที่เริ่มปิดประกำศดงักลำ่ว  
 
ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ มีดงันี ้ 
 
20.4.1 มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่ำ และจ ำนวนหน่วย
ลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ  
 
เน่ืองจำกกำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น กำรเวนคืนกรมธรรม ์สดัส่วนกำรเลือกลงทนุแตล่ะ
กองทนุ กำรด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนกองทนุ ตลอดจนกำรหกัค่ำใชจ้่ำยที่เก่ียวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น คำ่กำรประกนัภยั เป็นตน้ ดงันัน้ กำรสั่งซือ้ขำย
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจงึมีขอ้ก ำหนดในเรื่องมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน จ ำนวนหน่วยลงทนุ
ขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ และจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ ซึง่อำจแตกตำ่งจำกกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุเพียงอย่ำงเดียว ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำขอ้ก ำหนดดงักลำ่วได ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตควบหน่วยลงทนุและเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรมชี์วิตควบหน่วยลงทนุซึง่จดัท ำโดยบรษัิทประกนัชีวิต  
 
20.4.2 กำรซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต:  
 
ผูล้งทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำนบรษัิทประกนัชีวิต หรอืตวัแทนที่บรษัิทประกนัชีวิต
ก ำหนด โดยช ำระเป็นเงินสด แคชเชียรเ์ช็ค หรอืเช็คส่วนบคุคล ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนำคำรที่บรษัิทประกันชีวิตก ำหนด 
ทัง้นี ้บรษัิทประกนัชีวิตอำจก ำหนดมลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลำท ำกำรในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วิธีกำรในกำรสั่งซือ้ วิธีกำรช ำระ
เงินเพิ่มเติม ตำมที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรอืเอกสำรกำรขำยที่ผูล้งทนุไดร้บัจำกบรษัิทประกนัชีวิต โดยระยะเวลำในกำรสั่งซือ้จะตอ้งอยู่
ภำยใตก้รอบระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร โดยค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อบรษัิทจดักำรไดร้บัเอกสำรและไดร้บั
ช ำระเงินครบถว้นจำกบรษัิทประกนัชีวิตแลว้  
 
บรษัิทจดักำร หรอืบรษัิทประกนัชีวิตในกรณีของกำรสั่งซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอำจปฏิเสธค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทุนที่ซือ้
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หำกค ำสั่งดงักล่ำวอำจเขำ้ข่ำยลกัษณะกำรท ำธุรกรรมฟอกเงิน หรอืกำรก่อกำรรำ้ย หรอืเขำ้ข่ำยบคุคลที่บรษัิท
ประกนัชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรบัประกนั  
 
บรษัิทจดักำรจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ใหแ้ก่บรษัิทประกนัชีวิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำก
วนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษัิทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งใบยืนยนักำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุใหผู้้
ถือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่สั่งซือ้ดงักลำ่ว  
 
20.4.3 กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัท
ประกนัชีวิต โดยผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนบรษัิทประกันชีวิตไดต้ำมจ ำนวนขัน้ต ่ำและเง่ือนไข
ที่ระบใุนกรมธรรม ์ซึง่อำจแตกต่ำงจำกจ ำนวนขัน้ต ่ำที่ก ำหนดไวส้  ำหรบักำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเพียงอย่ำงเดียว  
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กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ  
 
บรษัิทประกนัชีวิตอำจสง่ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจ ำทกุเดือนเพื่อน ำเงินคำ่ขำยคืนมำช ำระคำ่กำรประกนัภยั ค่ำใชจ้่ำยในกำร
ด ำเนินกำร และคำ่ธรรมเนียมกำรบรหิำรกรมธรรม ์ซึง่มลูค่ำดงักลำ่วอำจต ่ำกว่ำที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร โดยบรษัิทประกนัชีวิตจะสรุปค่ำใชจ้่ำย
ดงักลำ่วและจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบคำ่ใชจ้่ำยลำ่สดุไดท้ำงโทรศพัท ์หรือช่องทำงอื่นที่
บรษัิทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทประกนัชีวิตอำจก ำหนดเงื่อนไขในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ วนัและเวลำท ำกำรในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ วิธีกำรน ำสง่เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ 
เพิ่มเติมตำมที่ก ำหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรอืเอกสำรในกำรขำย ที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดร้บัจำกบรษัิทประกนัชีวิต ภำยใตก้รอบระยะเวลำ
กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บรษัิทจดักำรก ำหนดในหนงัสือชีช้วน และค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเมื่อบรษัิทจดักำรไดร้บัเอกสำรหลกัฐำนจำก
บรษัิทประกนัชีวิตครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุ สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุโดยใชแ้บบฟอรม์ของบรษัิทประกนั
ชีวิต ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำและเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจดักำรจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ใหแ้ก่บรษัิทประกนัชีวิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำก
วนัที่สั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษัิทประกนัชีวิตจะเป็นผูจ้ดัส่งใบยืนยนักำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุใหผู้้
ถือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่สั่งขำยคืนดงักลำ่ว  
 
กำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีกำรขำยคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุซึง่เป็นบญัชีแบบไม่เปิดเผยรำยช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) บริษัทจดักำรจะ
ช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุใหก้บับรษัิทประกนัชีวิตภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและ
รำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บรษัิทประกนัชีวิตมีหนำ้ที่ตอ้งช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วย
ลงทนุที่ไดร้บัจำกบรษัิทจดักำรใหก้บัผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ โดยมีวิธีกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุซึง่เป็นไปตำมที่บรษัิทประกนัชีวิตก ำหนดไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  
 
ระยะเวลำช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วย
ลงทนุดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะไม่นบัรวมวนัหยดุท ำกำรในตำ่งประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุตำ่งประเทศที่มีลกัษณะในท ำนอง
เดียวกบัธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
20.4.4 กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุผ่ำนบรษัิทประกนัชีวิต ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำ จ ำนวนเงินคงเหลือขัน้ต ่ำ และเง่ือนไขที่ระบไุวใ้น
กรมธรรม ์โดยสง่ค ำสั่งตำมแบบฟอรม์ที่บรษัิทประกนัชีวิตก ำหนด ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ
หนว่ยลงทนุระหวำ่งกองทนุรวมภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตำมที่บรษัิทประกนัชีวิตก ำหนดไวเ้ท่ำนัน้โดยตอ้งเป็นกำรท ำรำยกำรผ่ำนบรษัิทประกนั
ชีวิต  
 
กำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุดงักลำ่ว หมำยถึง กำรที่บรษัิทประกนัชีวิตขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (กองทนุเปิดตน้ทำง) เพื่อซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทนุเปิดปลำยทำง) ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และเอกสำรกำรขำย
กรมธรรม ์โดยบรษัิทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  ำเนินกำรน ำเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทำง ซึง่ไดห้กัค่ำธรรมเนียมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (ถำ้
มี) เพื่อน ำไปช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลำยทำง  
 
ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรม ์มี 3 รูปแบบสรุปไดด้งันี ้ 
 
(1) กำรสบัเปลี่ยนกองทนุ คือ กำรสบัเปลี่ยนจำกกองทนุเปิดตน้ทำงกองหนึ่งไปกองทนุเปิดปลำยทำงกองหนึ่งหรือหลำยกองทนุ  
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(2) กำรสบัเปลี่ยนกองทนุอตัโนมตัิ คือ กำรสบัเปลี่ยนกองทนุเป็นประจ ำตำมค ำสั่งที่ผูถื้อหน่วยลงทนุระบใุหม้ีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้
ทำงกองทนุหนึ่งเพื่อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลำยทำงอีกกองทนุหนึง่หรอืหลำยกองทนุตำมเง่ือนไขที่ผูถื้อหน่วยลงทนุแสดงควำมประสงค ์ 
(3) กำรปรบัสดัส่วนกองทนุอตัโนมตัิ คือ กำรสบัเปลี่ยนกองทนุโดยอตัโนมตัิทกุไตรมำสตำมปีกรมธรรมใ์หม้ีสดัส่วนกำรลงทนุเป็นไปตำมที่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุไดแ้สดงควำมประสงค ์ 
 
บรษัิทประกนัชีวิตอำจระงบักำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุเป็นกำรชั่วครำว และ/หรอืถำวรในกรณีที่บรษัิทประกนัชีวิตเห็นว่ำไม่เป็นประโยชนห์รอืมี
ผลกระทบในทำงลบตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุหรอืกรณีที่จ  ำนวนที่ขำยคืนหน่วยลงทนุตน้ทำงต ่ำกวำ่จ ำนวนขัน้ต ่ำที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนดในกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกและจดัสง่หนงัสือยนืยนักำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ได้
ด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ส ำหรบักรณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ และกำรปรบัสดัส่วนกำรลงทนุอตัโนมตัิ บรษัิทประกนัชีวิต จะจดัส่ง
รำยงำนยืนยนักำรรบัค ำสั่งครัง้แรก หรอื สรุปสง่เป็นรำยงำนอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ แลว้แตก่รณี ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถโทรศพัทส์อบถำม
สถำนะกำรลงทนุไดท้ำงโทรศพัทต์ำมที่บรษัิทประกนัชีวิตก ำหนด  
 
20.4.5 กำรออกและสง่มอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุสั่งซือ้/ขำยคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
(confirmation note) ใหแ้ก่บรษัิทประกนัชีวิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หรอืขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษัิทประกนัชีวิตจะ
เป็นผูอ้อกใบยืนยนักำรสั่งซือ้หรอืขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำร
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หรอืขำยคืนดงักลำ่ว  
 
20.4.6 สิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิแตกต่ำงจำกผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่วำ่กรณีใดทัง้สิน้  
 
(2) ผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน ำหน่วยลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั  
 
(3) ผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐำนะผูเ้อำประกนัในกำรยกเลิกกำรท ำกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วย
ลงทนุภำยใน 15 วนัหลงัจำกวนัที่ไดร้บักรมธรรมจ์ำกบริษัทประกนัชีวิต โดยบรษัิทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  ำเนินกำรขำยหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรใน
สว่นของกำรลงทนุในหน่วยลงทนุตำมรำคำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บรษัิทจดักำรไดร้บัค ำสั่งขำยคืนและไดท้ ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุแลว้  
 
(4) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจะแตกต่ำงจำกผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว เน่ืองจำก
บรษัิทประกนัชีวิตจะท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนในกำรรวบรวมและน ำสง่ค ำสั่งซือ้และขำยคืนหน่วยลงทนุไปยงับรษัิทจดักำรในนำมของบรษัิทประกนัชิวิต
โดยไม่เปิดเผยช่ือที่แทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น กำรไดร้บัขอ้มลูกองทนุอำจลำ่ชำ้กว่ำไดร้บัจำกบริษัทจดักำรโดยตรง เป็นตน้  
 
20.4.7 กำรจดัส่งรำยงำนใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
 
(1) กำรจดัส่งรำยงำน 6 เดือน และรำยงำนประจ ำปีของกองทนุ  
 
บรษัิทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  ำเนินกำรจดัส่งรำยงำน 6 เดือน และรำยงำนประจ ำปีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หลงัจำกที่ไดร้บั
ขอ้มลูหรอืเอกสำรดงักลำ่วจำกบรษัิทจดักำร (ถำ้มี)  
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(2) รำยงำนแสดงสถำนะกำรเงินของผูถื้อหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
 
บรษัิทประกนัชีวิตจะจดัส่งรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเป็นรำยปี ทัง้นี ้ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบฐำนะทำงกำรเงินดงักลำ่ว
ไดท้ำงโทรศพัท ์หรือช่องทำงอื่นที่บรษัิทประกนัชีวิตก ำหนด หรอืรอ้งขอรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินเพิ่มเติมจำกบริษัทประกนัชีวิตไดไ้ม่เกินเดือนละ 1 
ครัง้โดยไม่เสียคำ่ธรรมเนียม  
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บรษัิทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุไดต้ำมที่ประกำศก ำหนด บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้รษัิทจดักำรรำยอื่นเขำ้จดักำร
กองทนุรวมแทนดว้ยวิธีกำรขอรบัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนหรอื ขอมติโดยเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนั
มำกกวำ่รอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่รูห้รอืควรรูว้่ำไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุ
ได ้ทัง้นี ้หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร บรษัิทจดักำรอำจขอใหส้  ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได ้โดยกำรคดัเลือกบรษัิทจดักำรกองทนุรวม
รำยใหม่จะค ำนงึถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีที่มีคำ่ใชจ้่ำยเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนบรษัิทจดักำร บรษัิทจดักำรรำยเดิมจะ
เป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยดงักลำ่ว หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทนุรวม
ต่อไป  
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บรษัิทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษัิทจดักำรกองทนุรวม และกฎหมำย
ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก ำหนดใน
โครงกำรขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักลำ่ว หำกบรษัิทจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งนัน้ ใหถื้อวำ่บรษัิทจดักำรกองทนุรวมไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรแลว้ 
 
บรษัิทจดักำรกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผูด้แูลผลประโยชนม์ีอ  ำนำจลง
นำมในขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถื้อหน่วยลงทนุและบรษัิทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรลงนำมในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแตง่ตัง้โดยชอบ 
ใหถื้อวำ่ผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
กำรที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ 
ใหถื้อวำ่ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลำ่วยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถื้อหน่วยลงทนุและบริษัท
จดักำรกองทนุรวม 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรอืผ่ำนกำรแกไ้ขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษัิทจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถื้อหน่วย
ลงทนุกบับรษัิทจดักำรกองทนุรวม 
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ส่วนที ่2 ข้อผูกพนั 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศร ีจ ำกดั  
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท ์0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
ที่อยู่ (ภำษำองักฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของบรษัิทจดักำร  
 
บรษัิทจดักำรมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัตอ่ พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หนงัสือเวียน หนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือ
ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพิ่มเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.)  
 
1.1. ไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรจดักำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และคำ่ใชจ้่ำยหรอืเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร  
 
1.2. มอบหมำยกำรจดักำรในสว่นที่เก่ียวกบักำรลงทนุ กำรปฏิบตัิกำรดำ้นงำนสนบัสนนุ (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนญุำตให้
บรษัิทจดักำรมอบหมำยใหบ้คุคลอื่นกระท ำกำรแทนได ้ 
 
1.3. แต่งตัง้บคุคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่กองทนุ เช่น ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุ ที่ปรกึษำกำรลงทนุ ที่
ปรกึษำกองทนุ ผูเ้ช่ียวชำญ ผูใ้หบ้รกิำรดำ้นขอ้มลู ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นตน้ ทัง้นี ้ตำมที่บรษัิทจดักำร
เห็นสมควร  
 
1.4. รบัช ำระหนีเ้พื่อกองทนุดว้ยทรพัยส์ินอื่นแทนกำรช ำระหนีด้ว้ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร  
 
1.5. ช ำระค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นแทนเงนิ  
 
1.6. จดัสรรหน่วยลงทนุ ปฏิเสธ ระงบั หรอืหยดุกำรสั่งซือ้-ขำยคืนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรอืเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคืนค่ำขำยหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้
ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร  
 
1.7. กระท ำนิติกรรมหรอืสญัญำใดๆ ในนำมของกองทนุ ซึง่บรษัิทจดักำรมีอ  ำนำจกระท ำไดภ้ำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
1.8. สิทธิที่จะละเวน้ไม่ปฏิบตัิตำมมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ เมื่อบรษัิทจดักำร และ/หรอื ผูจ้ดักำรกองทนุมีเหตอุนัสมควรเช่ือไดว้่ำมติดงักลำ่ว ไม่เป็นไป
ตำม ขดั หรอืฝ่ำฝืนกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
1.9. ปฏิบตัิกำรอื่น ๆ เพื่อใหบ้รรลซุึง่วตัถปุระสงคข์องกองทนุ และรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใตข้อบเขต หนำ้ที่ และควำม
รบัผิดชอบของบรษัิทจดักำร  
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2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของบรษัิทจดักำร  
 
บรษัิทจดักำรมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัตอ่กฎหมำย ก.ล.ต.  
 
2.1. กำรจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทนุ และกำรเลิกกองทนุ  
 
2.1.1. ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรพัยส์ินซึง่เป็นเงินไดจ้ำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ  
 
2.1.2. ด ำเนินกำรขอเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนหรอืขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงกำรของกองทนุรวม ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
2.1.3. แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้กำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทนุโครงกำรและกำรแกไ้ขเพิ่มเติมจ ำนวนและ
มลูค่ำหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมนัน้  
 
2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรอืแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรอืวิธีกำรจดักำรตำมหวัขอ้ "วิธีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวิธีจดักำร"  
 
2.1.5. ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม"  
 
2.1.6. จดัใหม้ีกำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ "กำรช ำระบญัชีกองทนุรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเมื่อเลิกโครงกำร"  
 
2.2. กำรบรหิำรกองทนุ  
 
2.2.1. จดักำรลงทนุโดยใชค้วำมสำมำรถเพื่อพิทกัษป์ระโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุอย่ำงเต็มที่ โดยค ำนงึและรกัษำผลประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุ และตัง้อยู่บนหลกัแห่งควำมซื่อสตัยส์จุริตและควำมรอบคอบระมดัระวงั  
 
2.2.2. จดักำรกองทนุใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรที่ไดร้บัอนมุตัิ ตลอดจนขอ้ผกูพนัที่ท  ำไวก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
2.2.3. แยกทรพัยส์ินของกองทนุไวต้่ำงหำกจำกทรพัยส์ินของบรษัิทจดักำร และน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปฝำกไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
2.2.4. จดัใหไ้ดม้ำซึง่ผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำกกำรน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปลงทนุ  
 
2.2.5. สั่งผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้ง่มอบ รบัมอบ แปลงสภำพ จ ำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนช ำระและรบัช ำระรำคำคำ่หลกัทรพัย ์ 
 
2.2.6. จดัใหม้ีกำรรบัและจ่ำยค่ำธรรมเนียม คำ่ใชจ้่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจดักำรของกองทนุตำมที่ก ำหนดไว้
ในหวัขอ้ "คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยที่เรยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุและกองทนุรวม"  
 
2.2.7. เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรอืบรษัิทที่กองทนุถือหลกัทรพัยอ์ยู่ ในเรื่องที่อำจสง่ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ่
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม เพื่อรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
2.2.8. ดแูล ติดตำม รกัษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องรอ้ง บงัคบัคดี หรอืกระท ำกำรอื่นใดอนัเก่ียวเน่ืองกบักฎหมำย เพื่อประโยชนข์องกองทุนรวม  
 
2.2.9. พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตำมเง่ือนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ" (ถำ้มี)  
 
2.2.10. ขอมติพิเศษจำกผูถื้อหน่วยลงทนุในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น 
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2.2.11. จดัใหม้ีกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนขอ้มลูอื่นที่เก่ียวกบัควำมเป็นไปของ
กองทนุนัน้ในแตล่ะช่วงเวลำ  
 
2.3. กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยขอ้มลู  
 
2.3.1. จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีว่ำดว้ยกำรบญัชีส ำหรบักิจกำรที่ด  ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทนุตำมที่
สมำคมบรษัิทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
2.3.2. จดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชีหรอืปีปฏิทินเพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุของรอบปีบญัชีหรอืปีปฏิทิน และสง่รำยงำนดงักลำ่วใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชี หรอืในกรณีของ
กองทนุรวมเปิด หำกเลือกจดัท ำและส่งรำยงำนตำมปีปฏิทินใหส้ง่รำยงำนภำยใน 4 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้ปีปฏิทิน รวมทัง้จดัท ำรำยงำนทกุ
รอบระยะเวลำ 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรอืปีปฏิทิน เพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบักองทนุของรอบระยะเวลำ 6 เดือนนัน้ และสง่รำยงำนดงักลำ่วใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 2 เดือน นบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักลำ่ว 
หรอืเมื่อผูถื้อหน่วยลงทนุรอ้งขอ ในกรณีเลือกจดัท ำและสง่รำยงำนตำมรอบปีบญัชี ใหบ้รษัิทไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท ำและสง่รำยงำนดงักล่ำวในรอบ
ระยะเวลำ 6 เดือนหลงัส ำหรบัปีบญัชีนัน้  
 
บรษัิทจดักำรจะจดัใหม้ีรำยงำนของรอบระยะเวลำลำ่สดุไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบรษัิทจดักำร และสถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอื
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดไูดแ้ละจดัส ำเนำใหเ้มื่อผูถื้อหน่วยลงทนุรอ้งขอ  
 
2.3.3. จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพื่อกองทนุเป็นรำยวนัและสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้  
 
2.3.4. จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นเพื่อกองทนุเป็นรำยวนัและสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้  
 
2.3.5. ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2.3.6. จดัท ำรำยงำนโดยระบช่ืุอ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุในหรอืมีไวซ้ึง่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นที่มีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึง่มิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุหรอืไดห้ลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นมำเพิ่มเติม พรอ้มทัง้วนัที่หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นมี
มลูค่ำเกินอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดพรอ้มสำเหต ุและสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่หลกัทรพัยห์รอื
ทรพัยส์ินอื่นนัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนด พรอ้มทัง้จดัท ำส ำเนำไวท้ี่บรษัิทจดักำรเพื่อใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถ
ตรวจสอบได ้ 
 
2.3.7. ส ำหรบักองทนุเปิดจดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ ใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชี  
 
2.3.8. ประกำศขอ้มลู รำยงำน รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรตำ่งๆ ที่เก่ียวกบักองทนุ  
 
2.4. กำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและงำนทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
2.4.1. จดัใหม้ีเอกสำรที่เก่ียวขอ้งกบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึง่มีลกัษณะเป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทัง้จดัใหม้ีกำรแจกจ่ำยข้อมลูที่
เป็นสำระส ำคญัเก่ียวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมใหแ้ก่ผูล้งทนุอย่ำงเพยีงพอ และจดัเตรียมขอ้มลูที่เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไวเ้พื่อใหผู้ล้งทนุ
ตรวจดหูรอืรอ้งขอได ้ 
 
2.4.2. ด ำเนินกำรในกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
2.4.3. ขำย รบัซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร  
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2.4.4. จดัใหม้ีและเก็บรกัษำไวซ้ึง่ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ในกรณีที่บรษัิทจดักำรมอบหมำยใหผู้อ้ื่นเป็นนำยทะเบียน จะเก็บรกัษำทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท  ำกำรของนำยทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
2.4.5. เปิดบญัชีกองทนุและจดัใหม้ีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
2.4.6. ขอควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมขอ้ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุ" หรอืขอมติพิเศษจำกผูถื้อหน่วยลงทนุในกรณีที่จะด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรช ำระคำ่รบัซือ้คืนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นแทนเงิน  
 
2.4.7. ด ำเนินกำรเพิ่มหรอืยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดร้บักำรจดัสรรแลว้ โดยเพิ่มหรอืลดจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ รบั
ซือ้คืน หรอืสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
2.5. กำรแตง่ตัง้บคุคลอื่น  
 
2.5.1. จดัใหม้ีผูด้แูลผลประโยชน ์นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ผูส้อบบญัชี ผูช้  ำระบญัชีของกองทนุ ซึง่มีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
2.5.2. แจง้ใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุทรำบถึงขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงกำรและขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษัิท
จดักำร (ถำ้มี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่ำฝืนขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงกำรและขอ้
ผกูพนัระหวำ่งผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษัิทจดักำร บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหนว่ยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ
นัน้โดยไม่ชกัชำ้  
 
2.5.3. แจง้หรอืขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เก่ียวกบักำรแตง่ตัง้หรอืเปลี่ยนแปลงบคุคลหรอืนิติบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบักำร
จดักำรกองทนุรวม  
 
2.6. กำรด ำเนินกำรอื่นๆ  
 
ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
บรษัิทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมขอ้ผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุรวม กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ 
กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรอืโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรอืแยง้กบั
หลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสั่งดงักลำ่ว หำกบรษัิทจดักำรกองทนุไดด้  ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสั่งนัน้ ให้
ถือวำ่บรษัิทจดักำรกองทนุไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ผกูพนัหรอืโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแลว้  
 
เงือนไขกำรเปลี่ยนบรษัิทจดักำร :  

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบรษัิทจดักำรกองทนุรวม ไม่วำ่โดยค ำสั่งของส ำนกังำน หรอืโดยเหตอุื่นใดตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 บรษัิทจดักำรกองทนุรวมตอ้งด ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพื่อใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่เขำ้ท ำหนำ้ที่ต่อไปได ้ซึง่รวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ใหแ้ก่บรษัิทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์:  

ช่ือ : ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5265  
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สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ไดร้บัคำ่ธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ 15.2.2 ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนข์องโครงกำรจดักำร และในสญัญำแตง่ตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน ์ 
 
(2) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ ทัง้นีโ้ดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(3) แตง่ตัง้ผูท้  ำหนำ้ที่เก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินในตำ่งประเทศที่กองทนุไดไ้ปลงทนุไว ้ 
 
2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ดแูลใหบ้รษัิทจดักำรปฏิบตัิหนำ้ที่ตลอดจนภำระผกูพนัตำมที่ก ำหนดไวใ้นเอกสำรดงัตอ่ไปนีอ้ย่ำงเครง่ครดั  
 
(ก) โครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(ข) ขอ้ก ำหนดที่ท  ำไวร้ะหว่ำงบริษัทจดักำรและผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
(ค) มำตรำ 125 มำตรำ 126 มำตรำ 129 และมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย”์) และ  
 
(ง) ประกำศที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแกไ้ข
เพิ่มขึน้ในอนำคต  
 
(2) รบัรองควำมถกูตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่ำหน่วยลงทนุที่บรษัิทจดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ลว้เมื่อเห็นว่ำกำร
ค ำนวณถกูตอ้งตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและกฎหมำย  
 
(3) จดัท ำรำยงำนโดยละเอียดในกรณีที่บรษัิทจดักำรกระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรอืในกรณีที่บรษัิทจดักำร
ไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่หรอืภำระผกูพนัตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ (1) ขำ้งตน้ และจดัสง่รำยงำนดงักลำ่วใหแ้ก่ส ำนกังำน กลต. ภำยใน 5 วนันบัจำกวนัที่ผูด้แูล
ผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุำรณด์งักลำ่ว  
 
(4) แจง้ใหบ้รษัิทจดักำรทรำบถึงกรณีที่บรษัิทจดักำรไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่หรือภำระผกูพนัตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ (1) ขำ้งตน้  
 
(5) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของตน หรอืฟ้องรอ้งเรยีกคำ่สินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทั้งนี ้
เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุหรอืเมื่อไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต.  
 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุใหเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยที่เรยีกช ำระจำกทรพัยส์ินของกองทนุได ้ 
 
(6) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้  ำระบญัชีปฏิบตัิตำมกฎหมำย ซึง่รวมถึงมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หำกผูช้  ำระ
บญัชีไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. ทรำบ และดแูลใหส้ินทรพัยข์องกองทนุอยู่ในควำมดแูล
ของตนจนกวำ่กระบวนกำรช ำระบญัชีจะแลว้เสรจ็  
 
(7) แสดงควำมเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์เก่ียวกบักำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนของกองทนุในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำตำมกฎหมำย โดยแสดงไวใ้น
รำยงำนประจ ำปีและรำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีของกองทนุ  
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(8) จดัท ำบญัชีของกองทนุและดแูลรกัษำสินทรพัยข์องกองทนุ  
 
(9) จดัท ำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ที่จ  ำเป็นเพื่อแสดงรำยกำรธุรกรรมทัง้หมดที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำขึน้ในกำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่และภำระ
ผกูพนัของตนตำมสญัญำนี ้รวมทัง้จดัท ำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยและโครงกำรจดักำรกองทนุรวมก ำหนด  
 
(10) จดัท ำและเก็บรกัษำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ ของกองทนุเพื่อใหบ้รษัิทจดักำรสำมำรถเผยแพรร่ำยงำนประจ ำปี และรำยงำนทกุรอบ
ระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีของกองทนุตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
 
(11) เก็บรกัษำ จดัท ำ และจดัส่งใบรบัรอง เช็ค รำยงำนกำรเงิน ค ำบอกกลำ่วและเอกสำรอื่น ๆ ที่บรษัิทจดักำรหรอืกองทนุตอ้งจดัท ำหรือจดัส่งใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุหรอืตำมค ำสั่งของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
(12) กระท ำกำรอื่นที่เก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ขำ้งตน้  
 
(13) ปฏิบตัิหนำ้ที่อื่น ๆ ตำมที่ตกลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรกบับรษัิทจดักำรโดยไม่กระทบกระเทือนตอ่สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้หำกผูด้แูล
ผลประโยชนต์อ้งปฏิบตัิหนำ้ที่นอกเหนือจำกที่ก ำหนดตำมสญัญำแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ใหผู้ด้แูลผลประโยชนม์ีสิทธิไดร้บัคำ่ตอบแทนเพิ่มเติม
ตำมแต่จะตกลงรว่มกนักบับรษัิทจดักำร  
 
(14) ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไวโ้ดยเครง่ครดั  
 
ผูด้แูลผลประโยชนม์ีอ  ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมและตำมพระรำชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหนำ้ที่ดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ และเมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
ผูด้แูลผลประโยชนร์ำยเดิมมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ที่ต่อไปได ้ซึง่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว
รวมถึงกำรลงลำยมือช่ือในหนงัสือเพื่อรบัรองควำมถกูตอ้งและครบถว้นของสิ่งที่สง่มอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูล
ผลประโยชน ์
 
ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำร งดเวน้กระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ ในกำรดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทุน
อำจใชส้ิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูล
ผลประโยชนเ์พื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถื้อหน่วยลงทนุ ไม่วำ่กำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรอืประโยชนข์องผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นกำรเรยีกคำ่ตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์หรือเป็นกำรด ำเนินกำรใน
ลกัษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดท้รำบขอ้มลูดงักลำ่วมิไดแ้สดงกำร
คดัคำ้น 
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หำกบรษัิทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติ ใหผู้ด้แูลผลประโยชนม์ีอ  ำนำจ
ด ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุได ้ 
 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บรษัิทจดักำรจะเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ภำยใตเ้งื่อนไขสญัญำแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรจะกระท ำไดต้่อเมื่อ
ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เมื่อบรษัิทจดักำรหรอืผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกลำ่วใหอ้ีกฝ่ำย
หนึ่งทรำบลว่งหนำ้เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 90 วนัหรอืนอ้ยกว่ำ 90 วนัในกรณีที่เป็นควำมยินยอมรว่มกนั โดยท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเพื่อแจง้ใหอ้ีกฝ่ำย
หนึ่งทรำบ  
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(2) ในกรณีที่บรษัิทจดักำรหรอืผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้อนัเป็นสำระส ำคญัของสญัญำนี ้
คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได ้โดยบอกกลำ่วลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั  
 
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในโครงกำรจดักำรหรอืมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รอืประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื กฎหมำยอื่นใดและบรษัิทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนท์ัง้สองฝ่ำยไม่
สำมำรถตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญำใหส้อดคลอ้งกบัประกำศค ำสั่งระเบียบและขอ้บงัคบัดงักลำ่ว ทัง้นี ้เน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วมี
ผลเป็นกำรเพิ่มภำระหนำ้ที่แก่ผูด้แูลผลประโยชนแ์ละผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรบัหนำ้ที่ดงักลำ่ว ผูด้แูลผลประโยชนม์ีสิทธิบอกเลิกสญัญำ
แตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกลำ่วใหบ้รษัิทจดักำรทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุ เรยีกรอ้งใหม้ีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ ำขอ้มลูต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดักำรกองทนุหรอืขอ้มลูอื่นที่เก่ียวขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผยหรอืใช้ในทำงที่ก่อหรอื
อำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยตอ่กองทนุ หรอืก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บรษัิทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแตง่ตั้งผูด้แูล
ผลประโยชน ์ทัง้นีก้ำรบอกเลิกสญัญำจะตอ้งบอกกลำ่วลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนั  
 
(6) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนข์ำดคณุสมบตัิขอ้หนึ่งขอ้ใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คณุสมบตัิผูด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวม” บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดักำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยใน 15 วนันบัแตว่นัที่บริษัทจดักำรตรวจพบเอง หรอืปรำกฏ
จำกกำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดท้ ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแลว้ใหบ้รษัิท
จดักำรแจง้กำรแกไ้ขดงักลำ่วใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนันบัตัง้แตว่นัที่ไดแ้กไ้ขเสรจ็สิน้หำกผูด้แูลผลประโยชนม์ิไดแ้กไ้ขให้
ถกูตอ้งภำยในเวลำก ำหนด บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรขออนญุำตเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบั
แตว่นัครบก ำหนดเวลำใหแ้กไ้ข เมื่อไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ บรษัิทจดักำรจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ื่นแทนผูด้แูล
ผลประโยชนเ์ดิมโดยพลนั  
 
(7) ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุและแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ื่นแทน ไม่วำ่เพรำะเหตใุด ใหก้ระท ำได้ต่อเมื่อบรษัิท
จดักำรไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้  
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรอืผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำได ้หำกเป็นกรณี
ที่มีนยัส ำคญัและไม่สำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจดักำรกองทนุรวมมีอ  ำนำจบอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 
สถำนที่เก็บรกัษำทรพัยส์ินกองทนุรวม :  

ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5265  
   
และ/หรือ บรษัิท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรอื หน่วยงำนอื่นที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต.อนญุำต และ/หรือ ศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็นตน้ และ/หรอื ผูร้บัฝำกหลกัทรพัยต์่ำงประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เก่ียวขอ้งที่บรษัิทจดักำร และ/
หรอืผูด้แูลผลประโยชนแ์ตง่ตัง้ขึน้เพื่อเก็บรกัษำทรพัยส์ินในตำ่งประเทศ  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

ช่ือ : นำง สวุิมล กฤตยำเกียรณ ์ 
ที่อยู่ : บรษัิท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั  
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท ์0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553  
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ช่ือ : นำง วิไลรตัน ์โรจนน์ครนิทร ์ 
ที่อยู่ : บรษัิท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั  
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท ์0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553  

ช่ือ : นำงสำว สภุำภรณ ์มั่งจิตร  
ที่อยู่ : บรษัิท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั  
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท ์0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

4. นายทะเบยีนหน่วยลงทุน :  

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

ช่ือ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ช่ือ : ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท ์0-2296-2000 และสำขำต่ำงๆ ทั่วประเทศ  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยก์รุงศร ีจ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : 550 อำคำร ธนำคำรกรุงศรอียธุยำ จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกัเพลินจิต ชัน้ 5  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์0-2659-7000  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 29 อำคำรสีลมคอมเพลก็ซ ์191 ถ.สีลม บำงรกั กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์0-2231-3777, 0-2632-0777  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยไ์ทยพำณิชย ์จ ำกดั  
ที่อยู่ : เลขที่ 19 อำคำรไทยพำณิชย ์ปำรค์ พลำซ่ำ อำคำร 3  
ชัน้ 20-21 ถ. รชัดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยเ์มยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 20-21 อำคำร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด ์999/9 ถ.พระรำม1 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2658-6300  
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ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยเ์กียรตินำคิน จ ำกดั  
ที่อยู่ : 500 อำคำรอมัรนิทรท์ำวเวอร ์ชัน้ 7, 11 ถนนเพลินจิต เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2680-3333  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 15 -17 อำคำรกรุงเทพประกนัภนั, 25 ถ. สำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กทม 10120  
โทรศพัท ์02-638-5000, 02-287-6000  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยเ์อเซีย พลสั จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 3 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร ์175 ถ.สำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์0-2680-1234  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยเ์คที ซีมิโก ้จ ำกดั  
ที่อยู่ : 999/9 อำคำร ส ำนกังำน ดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรลัเวิลด ์ชัน้ 16 พระรำม 1 แขวงปทมุวนั กทม. 10330  
โทรศพัท ์02-695-5000  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยภ์ทัร จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 6 ชัน้ 8-11 อำคำรส ำนกังำนเมืองไทย-ภทัร 1  
252/6 ถ.รชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10320 โทรศพัท ์0-2305-9000  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัย ์ซีไอเอ็มบี อินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 2 อำคำรสินธรทำวเวอร ์2 130-132 ถ.วิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2627-3100  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยด์ีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ที่อยู่ : ชัน้ 15 อำคำรสยำมทำวเวอร ์989 ถ.พระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2657-7000  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยธ์นชำต จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 18 โซนซีด ีอำคำรเอ็มบีเคทำวเวอร ์ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 444 ถ.พญำไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั  
กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์0-2217-8888  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 20 อำคำรอมัรนิทรท์ำวเวอร ์ถ.เพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2660-5429-30  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 18 อำคำรเมอรค์ิวรี่ทำวเวอร ์540 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2658-5800  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยท์รนีีตี ้จ ำกดั  
ที่อยู่ : ชัน้ 25-26, 29 อำคำรบำงกอกซิตีท้ำวเวอร ์179 ถ.สำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์0-2285-5115  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : อำคำรเอเชีย เซ็นเตอร ์ชัน้ 8-11 ถ.สำทรใต ้เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์0-2658-8888  
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ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 3 อำคำรสินธรทำวเวอร ์1 เลขที่ 130-132 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2659-8000  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์นนัซำ่ จ ำกดั  
ที่อยู่ : ชัน้ 12 เอ (ชัน้ 14) อำคำรทิสโกท้ำวเวอร ์48/45 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์0-2660-5000  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พำรท์เนอร ์จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 1 อำคำรเศรษฐีวรรณทำวเวอร,์ 139 ถ.ป้ัน สีลม บำงรกั กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์0-2231-8555  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยซ์ีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ที่อยู่ : 159 อำคำรเสรมิมิตร ทำวเวอร ์ชัน้ 15 ซ. สขุมุวิท 21 (อโศก) ถ.สขุมุวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ 10110 โทรศพัท ์0-2261-7373  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 849 ชัน้ 15 อำคำรวรวฒัน ์ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กทม 10500  
โทรศพัท ์0-2635-1700  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยค์นัทรี่ กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : 132 อำคำรสินธร 1 ชัน้ 2 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์02-205-7000  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยโ์กลเบลก็ จ ำกดั  
ที่อยู่ : 87/2 อำคำร ซี อำร ์ซี ออลซีซั่นส ์เพลส ชัน้ 8, 12 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330  
โทรศพัท ์02-672-5920  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ำกดั  
ที่อยู่ : 48/8 อำคำรทิสโก ้ชัน้4 ถ.สำธรเหนือ กทม. 10500  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยเ์คทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ที่อยู่ : 87/2 อำคำรซีอำรซ์ีทำวเวอร ์ชัน้ 18, 39 ออลซีซั่นสเ์พลส ถ.วิทย ุแขวงลมุพีนี เขตปทมุวนั  
กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์02-648-1111  

ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยไ์อรำ่ จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : 2/4 อำคำรนำยเลิศทำวเวอร ์ชัน้ 2 ถ.วิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์0-2684-8888  

ช่ือ : ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : 1 อำคำรคิวเฮำ้สล์มุพินี ถ.สำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์0-2359-0000  

ช่ือ : ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย  
ที่อยู่ : 123 อำคำร ไทยประกนัชีวิต ถนนรชัดำภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400  
โทรศพัท ์0-26975300  

ช่ือ : บรษัิท แอ๊ดวำนซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ำกดั  
ที่อยู่ : 175 อำคำรสำธรซิตี ้ทำวเวอร ์ชัน้ 1/1 และ 2/1 ถ.สำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2648-3600  
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ช่ือ : บรษัิท หลกัทรพัยโ์อเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 98 อำคำรสำทรสแควร ์ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ชัน้ 10 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั กทม. 10500 โทรศพัท ์0-2862-9999  

ช่ือ : ธนำคำรแห่งประเทศจีน จ ำกดั สำขำกรุงเทพมหำนคร  
ที่อยู่ : เลขที่ 179/4 อำคำรบำงกอกซิตีท้ำวเวอร ์ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฒ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2286-1010  

ช่ือ : ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 19 B อำคำรสำทรธำนี, อำคำร 3 เลขที่ 100 ถ. สำทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท ์0-2724-6327-38 
 
บรษัิทจดักำรอำจแตง่ตัง้ผูส้นบัสนนุเพิ่มเติมหรอืยกเลิกกำรแตง่ตัง้ผูส้นบัสนนุในภำยหลงัโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร ในกรณีของกำร
แตง่ตัง้ผูส้นบัสนนุเพิ่มเติม ผูส้นบัสนนุดงักลำ่วอำจเป็นบคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดใ้หค้วำมเห็นชอบเพื่อท ำ
หนำ้ที่เป็นผูส้นบัสนนุของกองทนุ โดยผูส้นบัสนนุที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้จะตอ้งปฏิบตัิงำนไดภ้ำยใตร้ะบบงำนเดียวกนักบัผูส้นบัสนนุที่ปฏิบตัิหนำ้ที่อยู่ก่อน
แลว้  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของผูส้นบัสนนุ  
 
(1) ไดร้บัคำ่ธรรมเนียมกำรขำย (ถำ้มี) ตำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
(2) บอกเลิกกำรเป็นผูส้นบัสนนุตำมขอ้ก ำหนด และเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแตง่ตัง้ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูส้นบัสนนุ  
 
(1) จดัส่งหนงัสือชีช้วนของกองทนุ ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุและค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจน
เอกสำรต่ำงๆ ในกำรสง่เสรมิกำรขำย  
 
(2) รบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืนหรอืค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรบัช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุจำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุและช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
(3) สง่มอบบตัรกองทนุและรหสัประจ ำตวั (ถำ้มี) ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุที่ยื่นค ำขอใชบ้รกิำรกองทนุกบับรษัิทจดักำร  
 
(4) คืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้ที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
(5) ยืนยนักำรซือ้ ขำยคืนหรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(6) ท ำกำรอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัหนำ้ที่ดงักลำ่วขำ้งตน้  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ช่ือ :  
ที่อยู่ :  

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

ช่ือ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

9. ทีป่รึกษา :  
 
9.1. ที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ช่ือ :  
ที่อยู่ :  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรกึษำกำรลงทนุ) :  

9.2.ที่ปรกึษำกองทนุ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรกึษำกองทนุ) :  

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ช่ือ : 

ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทนุ) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถอืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ :  

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

ไม่มี  
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13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดอ้ย่ำงเสร ีอย่ำงไรก็ตำม ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมรกินั (US Person) และ/
หรอืพลเมืองสหรฐัอเมรกิำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บรษัิทจดักำรจะไม่รบัลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรอืจ ำหน่ำย
ใหแ้ก่บคุคลอเมรกินั และ/หรอืพลเมืองสหรฐัอเมรกิำ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กำรโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผูถื้อหน่วยลงทนุ  
(2) กำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย  
(3) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บรษัิทจดักำรเห็นสมควรและอนมุตัิใหโ้อนได ้
  
วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ 
 
(1) ผูโ้อนจะตอ้งมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  ำนกังำนนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ หรอืส ำนักงำนผูส้นบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว ้ในกรณีที่
ผูร้บัโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับรษัิทจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนแลว้ผูโ้อนจงึ
ท ำกำรโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้ 
 
(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรอืผูถื้อหน่วยลงทนุ”  
 
(3) หลงัจำกที่ไดร้บัคำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนแลว้ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรอืผูส้นบัสนนุจะสง่มอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบั
ภำษีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน  
 
(4) ในกรณีที่ผูโ้อนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและตอ้งกำรโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งน ำสง่ใบส ำคญัหน่วยลงทนุคืนใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพื่อท ำ
กำรโอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หำกผูร้บัโอนตอ้งกำรไดใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุจะตอ้งยื่นเรื่องกำรขอใหอ้อกใบส ำคญั
หน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรสง่มอบ"  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำ
กำร นบัแตว่นัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
 
ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุไดต้่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรยีบรอ้ยแลว้  
 
13.4. ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถื้อหน่วยลงทนุไมอ่ำจโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมรกิำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่
รบัลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรอืจ ำหน่ำยใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรอืพลเมืองสหรฐัอเมรกิำ 
 
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรลงทนุหรอืแกไ้ขวิธีจดักำร :  

(1) ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหบ้รษัิทจดักำรท ำกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรหรอืแกไ้ขวิธีกำรจดักำรได ้ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรจะกระท ำตำม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “กำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ และวิธีกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรอืแกไ้ขวิธีกำรจดักำร” 
 
(2) ผูถื้อหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจดักำรหรอืบรษัิทหลกัทรพัยท์ี่เป็น
เจำ้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในสว่นที่เกินดงักลำ่ว  
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13.6. สิทธิในกำรไดร้บัเงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร :  

ผูถื้อหน่วยลงทนุมสีิทธิที่จะไดร้บัเงินคืนเมื่อบรษัิทจดักำรเลิกโครงกำร โดยบรษัิทจดักำรจะจดัใหม้ีกำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ระบไุว้
ในหวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีกองทนุ และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุเมื่อเลิกโครงกำร”  
 
13.7. สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ :  

(1) ผูถื้อหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหม้ีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์เมื่อผู้
ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้สิน้ของโครงกำร
จดักำรและ เมื่อไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้  
 
(2) กำรจดักำรกองทนุอยู่ภำยใตก้ำรดแูลของผูด้แูลผลประโยชน ์ซึง่เป็นสถำบนักำรเงินที่มั่นคงมีช่ือเสียงและควำมรูค้วำมสำมำรถ อนัจะเป็นกำร
ควบคมุใหบ้รษัิทจดักำรปฏิบตัิตำมรำยละเอียดโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถื้อ
หน่วยลงทนุกบับรษัิทจดักำรอย่ำงเครง่ครดั โดยผูถื้อหน่วยลงทนุไม่จ ำเป็นตอ้งติดตำมดว้ยตนเองตลอดเวลำ  
 
(3) กำรรว่มลงทนุในกองทนุนี ้ผูถื้อหนว่ยลงทนุตกลงมอบใหบ้รษัิทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนเ์ป็นตวัแทนของตนในกำรจดักำร และดแูลทรพัยส์ิน
ทัง้ปวงของกองทนุดงันัน้ จงึไม่จ ำเป็นตอ้งมีกำรประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุเพื่อกำรใดๆ เวน้แต่บริษัทจดักำรผูด้แูลผลประโยชน ์หรือตำมมติเสียงขำ้งมำก
ของผูถื้อหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำรจดักำร  
 
13.8. อื่น ๆ :  

ผูถื้อหน่วยลงทนุมคีวำมรบัผิดจ ำกดัเพียงไม่เกินคำ่หน่วยลงทนุที่ยงัสง่ใชแ้ก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ครบ 
 
กำรที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ใหถื้อวำ่ผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลำ่ว
ยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัซึง่ลงนำมโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกบรษัิทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุมสีิทธิเรยีกใหบ้รษัิทจดักำรกองทนุรวมจ่ำยผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกว่ำสว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในกำรไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรอืกำรคืนเงินทนุของผูถื้อหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดตอ้งเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

- ระบบไรใ้บหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรสง่มอบ :  

14.2.1. โครงกำรจดักำรจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทกึช่ือผูเ้ปิดบญัชี
กองทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึง่ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนั
บรษัิทจดักำรหรอืนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทกึช่ือผูถื้อหน่วยลงทนุเหลำ่นัน้เป็นผูถื้อหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุและจะถือเอำ
บคุคลที่มีช่ือแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
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14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจดักำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึง่ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรอื สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
(1) หนงัสือรบัรองสทิธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะ
ออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทุน และ/หรอื 
จ ำนวนเงินที่ไดร้บัใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก บรษัิทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะ
ด ำเนินกำรสง่มอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้
แรก และบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำสง่หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเลก็โทรนิกส ์ซึง่ไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร 
หรอื อีเมลเ์พื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึง่จะน ำสง่ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอ
ขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
กรณีกำรซือ้ ขำยคืน หรอืสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก บรษัิทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรสง่มอบหนงัสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
น ำสง่หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเลก็โทรนิกส ์ซึง่ไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบรษัิทจดักำร หรือ อีเมลเ์พื่อติดต่อ (email address) 
ตำมที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึง่จะน ำสง่ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดยถือวำ่หนงัสือรบัรองสิทธิ
ในหน่วยลงทนุที่ไดร้บัทำงสื่ออิเลก็โทรนิกสด์งักลำ่ว สำมำรถใชแ้ทนหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุตำมปกติได ้ 
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
 
(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
ในกรณีผูถื้อหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) เมื่อบรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุไดร้บัค ำขอเปิด
บญัชีกองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้ไดช้ ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแลว้ บรษัิท
จดักำรหรอืผูส้นบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผูถื้อหน่วยลงทนุที่ปรำกฏช่ือในสมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง และผูถื้อหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลำยมือช่ือในสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้  
 
บรษัิทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดแจง้ช่ือผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุก็ตอ่เมื่อบรษัิทจดักำร
ไดร้บัช ำระเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรยีบรอ้ยแลว้ และใหถื้อ
ว่ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่บรษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุออกใหใ้นนำมบรษัิทจดักำรแก่ผูส้ั่งซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทนุของ
กองทนุและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรอืขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถื้อหน่วยลงทนุมหีนำ้ที่ที่จะตอ้งน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมำใหบ้รษัิทจดักำรหรอืผูส้นบัสนนุบนัทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุใหเ้ป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมำบนัทกึรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัไดต้ัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัที่
ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะ
ถือวำ่ถกูตอ้งเมื่อรำยกำรดงักลำ่วตรงกนักบัขอ้มลูที่บนัทกึไวใ้นระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) เป็น หนงัสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษัิทจดักำร  
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14.2.3. บรษัิทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิในกำรออกและ/หรือสง่มอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึง่
ไดร้บักำรปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
(1) ในกรณีที่มีกำรออกและ/หรือสง่มอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรจะน ำสง่โดยทำงไปรษณียห์รอืสื่ออิเลก็ทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุโดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ ที่มีช่ือปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรออกและ/หรอืสง่มอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถใชส้มดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึง่
ไดร้บักำรปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได ้ 
 
หำกปรำกฏขอ้ผิดพลำดในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรอืรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถื้อหน่วยลงทนุตอ้งท ำกำรทกัทว้งขอ้ผิดพลำดภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บรษัิทจดักำรจะถือว่ำขอ้มลูดงักลำ่วถกูตอ้ง  
 
บรษัิทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อบรษัิทจดักำร
กองทนุรวมและบคุคลอื่นได ้
 
ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรกองทนุรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  
 
16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพยส์นิอ่ืนใหแ้ก่ผู้ถอืหน่วยลงทนุ :  

หำกมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รอืมีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รอืลกูหนีต้ำมสิทธิเรยีกรอ้งของกองทนุรวมจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้บริษัทจดักำร
จะรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทนุรวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรในกำรจดักำรกองทนุรวมในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รอืลกูหนีต้ำมสิทธิเรยีกรอ้งผิดนดัช ำระหนี ้ดงันี ้ 
 
16.1  กรณีที่บรษัิทจดักำรไดบ้นัทกึมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รอืสิทธิเรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
 
16.1.1  เมื่อมีกำรบนัทกึมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รอืสิทธิเรยีกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรำยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บรษัิท
จดักำรไดบ้นัทกึมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รอืสิทธิเรยีกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้ 
 
16.1.2  เมื่อไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนี ้บรษัิทจดักำรจะไม่น ำทรพัยส์ินดงักลำ่วและเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้มำรวม
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีใ้นโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำไดโ้ดยค ำนงึถึงประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั เวน้แต่กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีต้กลงรบัช ำระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินดงักลำ่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่สมำคมบรษัิทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.  
 
ในระหวำ่งที่บรษัิทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้บรษัิทจดักำรอำจจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์ินนัน้ได้ และใน
กรณีที่มีคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรทรพัยส์ิน บรษัิทจดักำรจะจ่ำยจำกเงินส ำรองรำยไดห้รอืผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำกกำรบรหิำรทรพัยส์ินนัน้  
 
16.1.3  เมื่อมีเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นในแตล่ะครัง้ บริษัทจดักำรจะเฉลี่ยเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำร
รบัช ำระหนีค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินไดส้ทุธินัน้ภำยใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่มีเงินไดส้ทุธิ และจะแจง้รำยละเอียดเก่ียวกบักำร
เฉลี่ยเงินคืนไปยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่บรษัิทจดักำรไดเ้ฉลี่ยเงินคืน เวน้แตส่  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลำกำรเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่ำงอื่น  
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ในกำรเฉลี่ยเงินคืนแตล่ะครัง้ตำมขอ้ 16.1.3 หำกบรษัิทจดักำรมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นวำ่ เงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีไ้ม่คุม้กบัภำระ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรอำจน ำเงินไดส้ทุธิดงักลำ่วไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทนุจะคุม้กบัภำระคำ่ใชจ้่ำยก็ได ้ทัง้นี ้หำกไดม้ีกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีจ้นครบถว้นแลว้ และปรำกฏว่ำเงินได้สทุธินัน้ไม่คุม้กบั
ภำระคำ่ใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดักำรอำจน ำเงินไดส้ทุธิดงักลำ่วมำรวมค ำนวณเป็นมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมก็ได ้
 
16.1.4  เมื่อมีกำรบนัทกึมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รอืสิทธิเรยีกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ต่อมำปรำกฎว่ำกองทนุรวมไดร้บัช ำระหนีต้ำมตรำสำรแห่งหนีห้รอืสิทธิ
เรยีกรอ้งดงักลำ่วเป็นเงิน บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมควำมในขอ้ 16.1.3  โดยอนโุลม  
 
16.2  กรณีที่บรษัิทจดักำรไม่ไดบ้นัทกึมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รอืสิทธิเรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
 
16.2.1 ก่อนกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดักำรจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุตำมมติ
พิเศษ  
 
ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผูถื้อหน่วยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง บรษัิทจดักำรจะระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัทรพัยส์ินที่กองทนุรวมจะไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้
มลูค่ำของทรพัยส์ิน ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำย พรอ้มเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรบัช ำระหนี ้
  
16.2.2  เมื่อไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนี ้บรษัิทจดักำรจะน ำทรพัยส์ินดงักลำ่วมำรวมค ำนวณมูลค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมโดยจะ
ก ำหนดรำคำทรพัยส์ินนัน้เพื่อใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่สำมำคมบรษัิทจดักำรลงทนุก ำหนด
โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะด ำเนินกำรกบัทรพัยส์ินดงักลำ่วดงันี ้ 
 
(1) กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุรวมสำมำรถลงทนุในหรอืมีไวไ้ด ้บรษัิทจดักำรอำจมีไวซ้ึง่ทรพัยส์ินดงักลำ่วต่อไปเพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุ
รวมก็ได ้ 
 
(2) กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุรวมไม่สำมำรถลงทนุในหรอืมีไวไ้ด ้บรษัิทจดักำรจะจ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักลำ่วในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำ
ไดโ้ดยค ำนงึถึงประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในระหวำ่งที่บรษัิทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักลำ่ว บริษัทจดักำรอำจ
จดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์ินดงักลำ่ว ในกรณีที่มีคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรทรพัยส์ิน บรษัิทจดักำรจะจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุรวม  
 
16.3  ในกรณีที่มีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รอืลกูหนีต้ำมสิทธิเรยีกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้ถื้อหน่วยทกุ
รำยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รอืลกูหนีต้ำมสิทธิเรยีกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้เป็นผูม้ี
สิทธิในเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอื่นที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีก้็ได ้ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บรษัิทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรแห่งหนีห้รอืสิทธิ
เรยีกรอ้งนัน้มำรวมค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 
 
16.4 วิธีกำรช ำระค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นแทนเงิน  
 
กรณีบรษัิทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นแทน บริษัท
จดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นแทนเงินได ้ 
 
กำรช ำระเงินหรอืทรพัยส์ินอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ บรษัิทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ปรำกฏช่ือตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ 
ณ เวลำที่ก ำหนด เท่ำนัน้  
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรษัิทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่จดัใหม้ีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
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ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนวำ่ทะเบียนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และกำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอื่น รวมทัง้กำรใหส้ิทธิหรอืกำรจ ำกดัสิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่
ปรำกฏรำยช่ือในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ หำกไดก้ระท ำตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรอืตำมกฎหมำยแลว้ ใหถื้อวำ่บรษัิทจดักำรกองทนุรวมได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนำ้ที่แลว้ 
 
บรษัิทจดักำรกองทนุรวมหรอืนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุ
สถำบนั ผูล้งทนุรำยใหญ่ หรอืผูม้ีเงินลงทุนสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทนุสถำบนัหรอืผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถำบนัหรอืผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนด ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ค) กำรโอนหรอืกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุที่บรษัิทจดักำรกองทนุรวมขำยใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทนุรวมหุน้ระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อน
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพ  
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ  
 
18. ข้อจ ากัดการถอืหน่วยลงทนุ และข้อจ ากัดในการใช้สทิธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บรษัิทจดักำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงสว่นที่เกินดงักลำ่ว  
 
19. หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมตขิองผู้ถอืหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรอืกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทนุ หำกบรษัิทจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำร
ไปตำมมติของผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถื้อวำ่ผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำวและมีผลผกูพนัตำมมติ 
 
มติของผูถื้อหน่วยลงทนุที่ใหด้  ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรอืแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำย ใหถื้อวำ่มตินัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่ำงมีนัยส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทนุ (มติ
ของผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกวำ่สำมในสี่ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่เขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรอืของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถื้อหน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แตก่รณีที่กองทนุรวมมีกำร
แบง่ชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุนอกจำกจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรขอมติผูถื้อหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นขอ้
ผกูพนั หรอืที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรอืตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั ตอ้งไดร้บัมติเสียง
ขำ้งมำกหรอืมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุไม่วำ่กรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรอืมติพิเศษของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผูถื้อหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรอืมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแตล่ะ
ชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิม่เตมิข้อผูกพัน :  

กำรแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดสว่นหนึ่งของขอ้ผกูพนัที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่เป็นไปตำมและไม่ขดัหรอืแยง้กบั
พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักลำ่ว ใหถื้อวำ่ขอ้ผกูพนัสว่น
ที่แกไ้ขเพิ่มเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญำ 
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กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เรื่องที่กระทบ
ต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ใหร้วมถึง 
 
(ก) ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัผลประโยชนต์อบแทนและกำรคืนเงินทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอื่นตำมขอ้ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอื่น  
(ง) ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรประกนัตำมขอ้ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนั และขอ้ก ำหนด
เก่ียวกบักำรแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญำประกนัในเรื่องใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน ์
(จ) เรื่องที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวำ่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ใหม้ีผลผกูพนัเมื่อไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วย
ลงทนุ 
 
(ก) เป็นกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัใหม้ีสำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดร้บัมติโดยเสียงขำ้งมำกหรอืมติ
พิเศษของผูถื้อหน่วยลงทนุ หรอืไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แลว้แต่กรณี หรือ 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงควำมเห็นวำ่กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรอืสมควร และไม่กระทบตอ่สิทธิของผูถื้อหน่วย
ลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัไม่วำ่กรณีใด 
 
ตอ้งกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือช่ือโดยบคุคลผูม้ีอ  ำนำจลงนำมผกูพนับรษัิทจดักำรกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตรำบรษัิท 
(ถำ้มี) บรษัิทจดักำรกองทนุรวมจะจดัใหม้ีขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  ำกำรและเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุสำมำรถ
ตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุพรอ้มกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของ
กองทนุรวม  
 
21. การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  
 
21.1. กำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร : มี  
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บรษัิทจดักำรตกลงใหม้ีกำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ในกรณีที่บรษัิทจดักำรปฎิบตัิไม่เป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เก่ียวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดควำมเสียหำย
แก่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสำมำรถน ำขอ้พิพำทเขำ้สู ่กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ :  

บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเมื่อปรำกฏกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
22.1.1  หำกปรำกฏว่ำกองทนุเปิดใดมีมลูค่ำหน่วยลงทนุหรอืมีผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนดงันี ้ 
(1) จ ำนวนผูถื้อหน่วยลงทนุลดลงเหลือนอ้ยกวำ่ 35 รำยในวนัท ำกำรใด  
(2) มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ขำยไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือนอ้ยกวำ่ 50 ลำ้นบำทในวนัท ำกำรใดและบรษัิท
จดักำรประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิดนัน้  
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22.1.2  เมื่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สั่งใหบ้รษัิทจดักำรเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บรษัิทจดักำร กระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิด
ควำมเสียหำยแก่กองทนุเปิด หรอืไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ของตน  
 
22.1.3  เมื่อไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดเ้เลว้ทัง้หมดของ
โครงกำรจดักำรใหเ้ลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
22.1.4  ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุทั่วไป หำกปรำกฏว่ำ  
(1) มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรอืขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษัิทจดักำรที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ หรอืค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักลำ่ว   
(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบรษัิทจดักำรมิไดป้ฏิบตัิหรือดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพื่อผูล้งทนุทั่วไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจดัส่งหรอืแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำย
หน่วยลงทนุ 
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบรษัิทจดักำร เมื่อเลิกกองทนุรวม :  

บรษัิทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ดงัตอ่ไปนี ้
 
22.2.1  ยตุิกำรรบัค ำสั่งซือ้และค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 
 
22.2.2  แจง้ใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 โดยวิธีกำรดงันี ้ 
(ก) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุโดยทำงไปรษณียล์งทะเบียน  
(ข) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(ค) แจง้คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
22.2.3  จ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักลำ่ว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถ
กระท ำไดเ้พื่อช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
22.2.4  ช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมไดต้ำมขอ้ 22.2.3 ใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิด
เหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 และเมื่อไดด้  ำเนินกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแลว้จะถือวำ่เป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้  
 
23. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บรษัิทจดักำรจะจดัใหม้ีกำรช ำระบญัชีโดยจะแตง่ตัง้ผูช้  ำระบญัชีที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบเพื่อด ำเนินกำรรวบรวมทรัพยส์ิน 
จดัท ำบญัชี จ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุรวม ช ำระหนีส้ิน และคำ่ใชจ้่ำยต่ำง ๆ ของกองทนุรวม รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอื่นตำมที่จ  ำเป็นเพื่อช ำระบญัชี
กองทนุรวมใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
ส ำหรบัคำ่ใชจ้่ำยและเงินคำ่ตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยคืน
เงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุตำมมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิคงเหลือตำมสดัส่วนหน่วยลงทนุที่ผูถื้อหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงกำร  
 
เมื่อไดช้ ำระบญัชีเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้  ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูช้  ำระบญัชีจะโอน
ทรพัยส์ินคงคำ้งใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลงัจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแลว้ใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
ทัง้นี ้บรษัิทจดักำรก ำหนดใหท้ี่ท  ำกำรของบรษัิทจดักำรเป็นสถำนที่ช  ำระเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุที่ไม่มำรบัเงินหรอืเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุที่บรษัิท
จดักำรไม่สำมำรถสง่มอบเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้หรือในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทนุไม่มีภมูิล  ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 
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บรษัิทจดักำรจะอำ้งอิงที่อยู่ของบรษัิทจดักำรเป็นภมูิล  ำเนำ เพื่อบรษัิทจดักำรจะไดน้ ำทรพัยด์งักลำ่วไปวำงทรพัย ์ณ ส ำนกังำนวำงทรพัย ์และ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้ 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรอืผ่ำนกำรแกไ้ขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถื้อหน่วยลงทนุกบับรษัิทจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถื้อหน่วย
ลงทนุกบับรษัิทจดักำรกองทนุรวม 

 

 

 



                          - กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอคิวิตี้เฮดจ์ -              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 
 

 

หนังสือชีช้วนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (“บริษัทจดัการ”)  ได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วน
ฉบบันีด้้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจดัการ
ขอรับรองว่าข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด และไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้อง
แจ้งในสาระสําคญั 

 
 
 
 
 

 
 

ผู้ มีอํานาจลงนาม………………………………… 
(นางสาวสดุาภรณ์ งามวิไลกร) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

 
 


