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

กองทุนรวมทีลงทุนในต่างประเทศ และเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนทีลงทุนในหรื อมีไว้ ซงหน่
ึ วยลงทุนของกองทุนรวมเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึงเป็ นกองทุนรวมผสมแบบไม่กําหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน สําหรับผู้ลงทุนทัวไป
(retail fund) และรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :
1.

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้ าหมายให้ ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ JPMorgan Japan (Yen) Fund (“กองทุนหลัก”) จัดตังและบริ
5
หารจัดการโดยบริ ษัท JPMorgan Funds (Asia) Limited และ
เป็ นกองทุนรวมทีจัดตังภายใต้
5
กฎหมายของประเทศฮ่องกง (Hong Kong) และอยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ Securities and Futures Commission (SFC
Hong Kong) ซึงเป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้ เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์
(hedge fund)
บริ ษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักด้ วยสกุลเงินเยนเป็ นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในสกุลเงินเยน
ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงสกุลเงินหลักเป็ นสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐ หรื อสิงคโปร์ ดอลลาร์ ในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงสกุลเงินทีใช้ ในการซื 5อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึงบริ ษัทจัดการจะคํานึงถึงประโยชน์
ของกองทุนเป็ นสําคัญ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยส่งจดหมายแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ ที
สํานักงานของบริ ษทั จัดการและ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืน และ/หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
อนึง กองทุนหลักข้ างต้ นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึงสามารถลงทุนได้ ทงผู
ั 5 ้ ลงทุนทัวไป และ/หรื อผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละคลาสของหน่วย
ลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื องของนโยบายการจัดสรรกําไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรื อคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็ นต้ น ซึงบริ ษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกลงทุนใน Class (acc) - JPY อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลียนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมใน
ภายหลังก็ได้ ทังนี
5 5 เพือประโยชน์ของกองทุนให้ เป็ นไปตามทีได้ ระบุในหนังสือชี 5ชวนฯ นี 5 โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว (รายละเอียด
ของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิมเติมได้ จากหนังสือชี 5ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)

2.

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรื อตามอัตราส่วนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด และจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชีไม่ตํา
กว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรื อตามอัตราส่วนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด

3.

ในกรณีทีกองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรื อสัญญาของบริ ษัททีมิได้ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
(Unlisted company) และ/หรื อตราสารแห่งหนี 5ทีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) และ/หรื อหลักทรัพย์ทีมีอนั ดับความน่าเชือถือ
ตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) โดยมีอตั ราส่วนการลงทุนรวมกันทังหมดมากกว่
5
าร้ อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนหลัก บริ ษัทจัดการ
จะดําเนินการดังต่อไปนี 5
(1) บริ ษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักเพือให้ การลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินดังกล่าว มีอตั ราส่วนการลงทุนรวมกันทังหมดไม่
5
เกิน
ร้ อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนเปิ ดกรุงศรี เจแปนเฮดจ์ปันผล ภายใน 10 วันทําการนับแต่วนั ทีทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว ยกเว้ นกรณีทีเกิดจากปั จจัยที
ควบคุมไม่ได้ หรื อกรณีจําเป็ นและสมควรทีทําให้ ไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาข้ างต้ น บริ ษทั จัดการจะดําเนินการให้ เสร็ จสิ 5นโดยไม่ชกั ช้ า
(2) หากการดําเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักข้ างต้ น มีผลทําให้ การลงทุนในหรื อมีไว้ ซงกองทุ
ึ
นหลักโดยเฉลียในรอบปี บัญชีน้อยกว่าร้ อย
ละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ดกรุงศรี เจแปนเฮดจ์ปันผล บริษัทจัดการจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่
แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้ องมีนโยบายการลงทุนทีสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ด
กรุงศรี เจแปนเฮดจ์ปันผล และมีคณ
ุ สมบัติตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เสร็ จสิ 5นโดยไม่
ชักช้ า และจะแจ้ งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3) หากเกิดกรณีใด ๆ ทีทําให้ บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะ
ดําเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุน เพือคืนเงินตามจํานวนทีรวบรวมได้
หลังหักค่าใช้ จ่ายและสํารองค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องของกองทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีถือครองต่อจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจําหน่ายแล้ วทังหมดของกองทุ
5
น

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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ทังนี
5 5 ในกรณีทีบริ ษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลียน/โอนย้ าย/เลิกกองทุนตามข้ อ 3. ข้ างต้ น กองทุนจะยกเว้ นโดยไม่นําเรื องการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการ
นําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและ/
หรื อเตรี ยมการลงทุนและ/หรื อเลิกกองทุนดังกล่าว
4.

เงินลงทุนส่วนทีเหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนี 5และ/หรื อเงินฝากทีออก รับรอง รับอาวัล หรื อคํ 5าประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรื อภาคเอกชนคุณภาพดี โดยตราสารดังกล่าวได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ใน
อันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้ องได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ
ของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ เท่านัน5

5.

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี 5ในประเทศ หรื อเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ทีมีอายุของตราสารหรื อสัญญา หรื อระยะเวลาการ
ฝากเงิน แล้ วแต่กรณี ตํากว่า 1 ปี โดยเป็ นการลงทุนทีมีวตั ถุประสงค์เพือการสํารองเงินไว้ สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรื อรักษาสภาพคล่องของ
กองทุน

6.

ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีมีลกั ษณะของสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured note) ตราสารหนี 5ทีมีอนั ดับความ
น่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรื อตราสารหนี 5ทีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) และตราสาร
ทุนของบริ ษัททีไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถมีไว้ ซงตราสารหนี
ึ
5ทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํากว่า
ทีสามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) เฉพาะกรณีทีตราสารหนี 5ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที
กองทุนลงทุนเท่านัน5

7.

โดยปกติกองทุนจะทําสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเกือบทังหมด
5
โดยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของ
มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีทีสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ภาวะตลาดหุ้นทีกองทุนหลักลงทุนหรื อมี
ไว้ มีความผันผวน เป็ นต้ น หรื อในกรณีทีมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสังซื 5อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนมาก และ/หรื อในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อมีเหตุผลที
จําเป็ นและสมควร กองทุนอาจไม่สามารถดํารงสัดส่วนของการป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน (Hedge Ratio) ให้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่า
เงินลงทุนในต่างประเทศเป็ นการชัวคราวได้ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ซึงหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุน
ให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนทีกําหนดไว้ ในโครงการต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือทราบโดยพลัน

8.

กองทุนอาจจะเข้ าทําสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริ หารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึงรวมถึงการ
ป้ องกันความเสียง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ 5นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทําสัญญาสวอปและ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดทีอ้ างอิงกับอัตรา
แลกเปลียน/ด้ านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี 5ย ซึงพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรื อข้ อบังคับ และปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้ อง เช่น แนวโน้ ม
และทิศทางราคาของหลักทรัพย์ทีลงทุน การออกสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าทีอ้ างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ทีอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมี
นัยสําคัญของกองทุน และค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า เป็ นต้ น

9.

ในกรณีทีบริ ษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรื อการลงทุนในกองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น
มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรื อผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็ นไปตามทีคาดไว้ หรื อไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนดังกล่าวได้ อีกต่อไป หรื อกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรื อเมือ
เกิดเหตุการณ์ หรื อคาดการณ์ ได้ ว่าจะเกิดการเปลียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้ การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็ นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกิน
จําเป็ น เป็ นต้ น และ/หรื อในกรณี ทีกองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund ได้ เลิกโครงการในขณะทีบริ ษั ทจัดการยังดําเนิ นการบริ หารและจัดการลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรี เจแปนเฮดจ์ปันผล
เมือปรากฏกรณีตามข้ อ 9. ข้ างต้ นแล้ วมีผลทําให้ การลงทุนในหรื อมีไว้ ซงกองทุ
ึ
นหลักโดยเฉลียในรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนเปิ ดกรุงศรี เจแปนเฮดจ์ปันผล บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม
โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้ องมีนโยบายการลงทุนทีสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ปัน
ผล และมีคุณสมบัติตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยอาจเป็ นกองทุนทีบริ หารและจัดการลงทุนโดย JPMorgan Funds (Asia)
Limited หรื อไม่ก็ได้ และในการโอนย้ ายกองทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง5 เดียว หรื อทยอยโอนย้ ายเงินทุน ซึงอาจส่งผลให้ ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ ซงหน่
ึ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้
หากเกิดกรณีใดๆ ทีทําให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ปันผล โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว โดยจะดําเนินการจําหน่าย
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุน เพือคืนเงินตามจํานวนทีรวบรวมได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายและสํารองค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องของกองทุน (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีถือครองต่อจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายแล้ วทังหมดของกองทุ
5
นทัง5 นี 5 หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริ ษัท
จัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรื อสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 3
ทังนี
5 5 ในกรณีทีบริ ษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลียน/โอนย้ าย/เลิกกองทุนข้ างต้ น กองทุนจะยกเว้ นโดยไม่นําเรื องการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึงหน่วยลงทุน
ของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการนําเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บัญ ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทุน มาบังคับใช้ ในช่วงดําเนินการคัดเลือกและ/หรื อ
เตรี ยมการลงทุนและ/หรื อเลิกกองทุนดังกล่าว
10. ในกรณี ทีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิลดลงใน
ลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี 5 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึงลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนหลัก
เงือนไข ในกรณีทีกองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 5
(1) แจ้ งเหตุทีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้ อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีดําเนินการแล้ วเสร็ จ
(4) เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ทีสนใจจะลงทุนเพือให้ ผ้ ทู ีสนใจจะลงทุนรับรู้และเข้ าใจเกียวกับสถานะของกองทุนรวม
และบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ บคุ ลากรทีเกียวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับการดําเนินการดังกล่าวด้ วย
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ อ (2) บริ ษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
ทัง5 นี 5 บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ในกรณี ที มี ก ารดํ าเนิ น การเปลี ยน/โอนย้ า ย/เลิ ก กองทุน กองทุน จะยกเว้ น ไม่ นํ า เรื องการลงทุน หรื อมี ไว้ ซึงทรั พย์ สิ น ใน
ต่า งประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี ยในรอบปี บัญ ชีไม่ น้ อยกว่า ร้ อยละ 80 ของมูล ค่ าทรั พย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทุน มาบังคับ ใช้ ในช่ว งดํ าเนิน การ
คัดเลือกและ/หรื อเตรี ยมการลงทุนและ/หรื อเลิกกองทุนดังกล่าว
11. บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้ เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรื อ
กองทุนรวมทีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้
ระดับความเสียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิมขึน5 ทัง5 นี 5 ให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึงขึน5 อยู่กับสถานการณ์ ตลาด โดยเป็ นไปเพือ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึง บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนดําเนินการเปลียนแปลง
ประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
12. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีร5 วมด้ วย ทัง5 นี 5 โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(12.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(12.2) ช่วงระยะเวลาทีต้ องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้ รับคําสังขายคืน หรื อสับเปลียนหน่วยลงทุน หรื อเพือรอการลงทุน ทังนี
5 5 ต้ อง
ไม่เกินกว่า 10 วันทําการ

ผลตอบแทนที$ผ้ ูลงทุน
จะได้ จากเงินลงทุน :

-

โอกาสทีจะได้ รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึน5 ของหลักทรัพย์ทีลงทุน โดยจะได้ รับเมือ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
5 5 กรณีลกู ค้ าทีเป็ นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี จากกําไรส่วนเกินดังกล่าว

-

โอกาสทีจะได้ รับเงินปั นผลจากการลงทุนของกองทุน ซึงกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่เกินปี ละ 12 ครั ง5 โดยจะจ่ายใน
อัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 10 ของกําไรสุทธิ ในงวดบัญชีทีจะจ่ายเงินปั นผลนัน5 และ/หรื อจ่ายจากกําไรสะสมในอัตราทีบริ ษั ท
จัดการพิจารณาเห็ นสมควร ทัง5 นี 5 การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องไม่ทํ าให้ กองทุนรวมมี ผลขาดทุนสะสมเพิ มขึน5 ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่ายเงินปั นผลนัน5 และบริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายเงินปั นผล หากกรณีเกณฑ์ทีใช้ พิจารณา
ดังกล่าวข้ างต้ นในแต่ละงวดบัญชีทีจะจ่ายเงินปั นผลน้ อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 4
สรุ ปข้ อมูลสําคัญที$ผ้ ูลงทุนควรทราบเกี$ยวกับกองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund (กองทุนหลัก):
ชื$อกองทุน

JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY

ลักษณะเฉพาะของ
Class (acc) - JPY

(1) เป็ น Class ทีเสนอขายให้ กบั นักลงทุนทัวไป
(2) ทําการซื 5อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเยน และไม่มีการจ่ายเงินปั นผล

วันที$เริ$มเสนอขายกองทุน

6 สิงหาคม 2512

วันทําการซือF ขาย

ทุกวันทําการซื 5อขายของกองทุน

วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนให้ เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยเน้ นการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศญีปุ่ น
และหลักทรัพย์อืน ๆ ซึงมีผลตอบแทนเกียวเนืองกับภาวะเศรษฐกิจของญีปุ่ น
ผู้จดั การกองทุนจะประเมินถึงผลกระทบเชิงลบต่อผู้ออกตราสารทีกองทุนพิจารณาลงทุนทังจากปั
5
จจัยด้ าน
สิงแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล อย่างไรก็ตาม กองทุนยังสามารถลงทุนและถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ทีอาจได้ รับผลกระทบในเชิงลบจากปั จจัยดังกล่าวได้
กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ เช่น ออปชัน, วอร์ แรนท์ และฟิ วเจอรส์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือการลงทุน
และเพือความเหมาะสมในบางสถานการณ์ผ้ จู ดั การกองทุนอาจถือเงินสดหรื อตราสารทีมีลกั ษณะเดียวกับเงิน
สดเป็ นจํานวนมากในพอร์ ตการลงทุนของกองทุน
ทังนี
5 5 กองทุนจะมีการลงทุนในทรัพย์สินทีอยู่ในรูปของเงินหยวนของจีน (Renminbi: RMB) ภายใต้ ข้อจํากัดที
กําหนดไว้

ตัวชีวF ัด (Benchmark)

TOPIX Net Index

อายุโครงการ

ไม่กําหนด

บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนรวม

JPMorgan Funds (Asia) Limited

ผู้จัดการกองทุน

JF Asset Management Limited

ผู้ดูแลผลประโยชน์ /
ผู้เก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุน

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

เว็บไซต์

สามารถดูข้อมูลหนังสือชี 5ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอืนเพิมเติมได้ ทีเว็บไซต์:
www.jpmorganassetmanagement.com

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายของกองทุนหลัก JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (ร้ อยละต่ อปี ของมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 1.50%

(2) ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.20%

2. ค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ซือF หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่ าหน่ วยลงทุน)
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 5% (ได้ รับการยกเว้ นโดยไม่เรี ยกเก็บ)
ไม่เกิน 0.50% (ปั จจุบนั เรี ยกเก็บ 0%)

หมายเหตุ :
1) กองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY (กองทุนหลัก) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้ แก่กองทุนเปิ ดกรุงศรี เจแปนเฮดจ์ปันผล
ในอัตราร้ อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก โดยเก็บเข้ าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดกรุงศรี เจแปนเฮดจ์ปันผล ทังนี
5 5 การคืนค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวอาจปรับเปลียนได้ ตามการเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ ามี)
2) กองทุนเปิ ดกรุงศรี เจแปนเฮดจ์ปันผล จะเป็ นผู้รับเงินค่าส่งเสริ มการขายทีได้ รับจากตัวแทนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (ถ้ ามี) โดยจะนําเงินดังกล่าวเก็บ
เข้ าเป็ นทรัพย์สินของกองทุน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 5
ผลการดําเนินงานและข้ อมูลการลงทุนของกองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY (กองทุนหลัก)*

*ข้ อมูล ณ เดือนมกราคม 2565 จาก Fund Factsheet ของกองทุนหลัก

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 6
คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที$สําคัญของกองทุน
 มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มี
 กองทุนรวมนี 5มีจํานวนเงินทุนโครงการ (fund size) ล่าสุดเท่าใด
- 100,000 ล้ านบาท (หรื อ จํานวน 10,000 ล้ านหน่วย)
 กองทุนรวมนี 5เหมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนของผู้มีเงินออมโดยเป็ นเงินลงทุนส่วนทีสามารถรับความผันผวนในระยะสัน5 และความเสียงในระดับทีสูงได้ เพือโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนทีดีในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยเทียบเคียงกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่างๆ ในประเทศญีปุ่ น
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็ นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี
 ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่างมีนย
ั สําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- เนืองจากกองทุนนีจ5 ะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึงมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่างๆ ในประเทศ
ญีปุ่ น เงินลงทุนของท่านอาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากปั จจัยดังต่อไปนี 5
(1) การเปลียนแปลงของราคาหุ้นทีลงทุนโดยกองทุนหลัก
(2) การเปลียนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
 กองทุนรวมนี 5เป็ นกองทุนรวมทีมีผ้ ป
ู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมทีมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
 กองทุนรวมนี 5มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- วันทีสิ 5นสุดรอบบัญชีคือ วันที 31 มกราคม ของทุกปี
2. ข้ อกําหนดในการซือF ขายและโอนหน่ วยลงทุน
 กองทุนรวมนี 5มีวิธีการขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
วิธีการขายหน่ วยลงทุน
- มูลค่าขันตํ
5 าของการสังซื 5อ 2,000 บาท ซึงคํานวณเป็ นหน่วยลงทุนได้ โดยนําจํานวนเงินทีสังซื 5อหน่วยลงทุน หารด้ วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึงเท่ากับมูลค่า
หน่วยลงทุน บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น สังซื 5อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที .............. ซึงมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ
10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะได้ รับจํานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้ วย 10.15) เป็ นต้ น
- ท่านสามารถซื 5อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทําการซื 5อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น. ทีบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนที
ได้ รับการแต่งตังจากบริ
5
ษัทจัดการ หรื อผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ แก่ ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการหรื อ บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา เป็ นต้ น
วิธีการรั บซือF คืนหน่ วยลงทุน
- โดยการสังขายคืนหน่วยลงทุนขันตํ
5 า 2,000.00 บาท หรื อ 200 หน่วย ได้ ทกุ วันทําการซื 5อขายของกองทุนภายในเวลา 14.30 น. ทีบริ ษัทจัดการ หรื อ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนทีได้ รับการแต่งตังจากบริ
5
ษัทจัดการ หรื อผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ แก่ ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัทจัดการ
หรื อ บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา เป็ นต้ น
 กรณีใดทีบริ ษท
ั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
- บริ ษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรื อ
เพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา พลเมืองสหรัฐอเมริ กาหรื อผู้ทีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริ กา หรื อบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนซึงจัดให้ มีขึ 5นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริ กา บริ ษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรื อ
ระงับการสังซื 5อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสําหรับผู้ลงทุนทีเป็ นบุคคลดังทีกล่าวมาข้ างต้ น
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับคําสังซื 5อหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราวหรื อถาวรก็ได้ ตามทีบริ ษทั จัดการเห็นสมควร ทังนี
5 5 บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุน
ทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคําสังซื 5อหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนหรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
หรื อสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง
 กองทุนรวมนี 5มีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซื 5อคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว และการ
หยุดรับคําสังซื 5อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ไว้ อย่างไร
- กองทุนรวมนี 5มีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซื 5อคืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว และการ
หยุดรับคําสังซื 5อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ซึงได้ ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 10. ข้ อ 11. และข้ อ 12. ตามลําดับ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -
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วิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
- เปิ ดให้ สบั เปลียนหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จํากัด” ซึงบริ ษัท
จัดการได้ ประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com)
กองทุนรวมนี 5กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่างไร
- กองทุนนี 5เป็ นกองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนทัวไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลอเมริ กนั (US Person) และ/หรื อพลเมืองสหรัฐอเมริ กา (US Citizen) ได้ ดังนัน5 บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
หากการโอนนันเป็
5 นการโอนหรื อจําหน่ายให้ แก่บคุ คลอเมริ กนั และ/หรื อพลเมืองสหรัฐอเมริ กา
- ผู้ถือหน่วยลงทุนซึงประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยืนคําขอโอนหน่วยลงทุนทีบริ ษัทจัดการและ/หรื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
พร้ อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ ามี)
- ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมือนายทะเบียนได้ บนั ทึกชือผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว ซึงนายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั
ขอโอนหน่วยลงทุนและคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนได้ จากช่องทางใด
- ท่านสามารถติดตามข้ อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื 5อคืนหน่วยลงทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ท่านสามารถซื 5อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนี 5ได้ หรื อไม่ ?
- ได้ ทังนี
5 5 การซื 5อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบตั ทิ ีแตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติทีซื 5อขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี 5เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ฯ ได้ ที
(1) บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-274-9400 และ 02-276-1025
(2) บริ ษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-352-8000

3. สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
 กองทุนรวมนี 5มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- กองทุนรวมนี 5จะใช้ ระบบไร้ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชือผู้เปิ ดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- บริ ษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึงได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรื อ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน5 โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี 5อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื องใด ภายใต้ เงือนไขอย่างไร
- กองทุนนีม5 ีข้อจํากัดในการใช้ สิทธิออกเสียงในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
5
กองทุนรวม บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ทีเป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเกิน
ดังกล่าว
 ในกรณีทีกองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซงหุ
ึ ้ นของบริ ษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการทีผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการเพิมเติม หรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีทีบริษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ทีสํานักงานของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
 กองทุนรวมนี 5มีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนโดยติดต่อกับบริ ษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207
- กองทุนรวมนี 5มีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีทีบริษัทจัดการปฎิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี 5 และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเกียวข้ อง
อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

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

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

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
5
การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ เท่ากับ 143 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 420,041 ล้ านบาท


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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -

ตําแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าทีกลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
รองประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี 5
ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการซื 5อขายหลักทรัพย์
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายกํากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ายบริ หารความเสียงด้ านการลงทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี 5
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี 5
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
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รายชือผู้จดั การกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนรวม รวมทังหน้
5 าทีความ
รับผิดชอบของผู้จดั การกองทุนดังกล่าว
ชื$อ นามสกุล
นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา

นายสาธิต บัวชู

นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์

นายปี ติ ประติพทั ธิ…พงษ์

ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ (เกียรติ
นิยม) Carnegie Mellon University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชี (การเงิน) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน) จุฬา
กรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน Rochester
Institute of Technology, New York
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

หน้ าที$ความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน

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

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์

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

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

นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์

- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน University of
Manchester, U.K.
- ปริ ญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ และการ
บัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารทิสโก้

นายจาตุรันต์ สอนไว

- ปริ ญญาโท สาขาการเงินและการตลาด
University of LA VERNE, CA, USA
- Bachelor of Science, Sirindhorn
International Institute of Technology,
Thammasat University, Thailand

- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ปริ ญญาโท การเงิน บัญชีและการจัดการ
(เกียรตินิยมอันดับหนึง) Bradford
University
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลียนนักศึกษาที
Louvain School of Management, ประ
เทศเบลเยียม)
-ปริ ญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรติ
นิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน, University of
Bath, UK
-ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรติ
นิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุนและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- นักลงทุนสัมพันธ์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารทหารไทย

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารความเสียงด้ าน
การลงทุน
- ผู้จดั การผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน
- นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน

นายชูศกั ดิ… อวยพรชัยสกุล

นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์, CFA

นางสาววรดา ตันติสนุ ทร

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -

- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
- Exxon Mobil Limited, U.S.

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี 5และ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- Investment Product Manager
- Downstream Coordinator
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รายชือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar) และผู้ดแู ลผลประโยชน์ (trustee)
- รายชือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือF คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์เคที ซีมีโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ดบี ีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ทรี นีตี 5 จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชัน พาร์ ทเนอร์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์คนั ทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่อย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
บริ ษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื 5อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื 5อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื 5อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื 5อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -

เบอร์ โทรศัพท์
1572
0-2659-7000
0-2231-3777, 0-2632-0777
02-949-1000
02-658-6300
02-638-5000
0-2680-1234
02-695-5000
0-2305-9000
02-761-9000
0-2857-7000
0-2217-8888
0-2646-9650
0-2658-5800
0-2343-9500, 0-2801-9100
0-2658-8888
0-2659-8000
0-2660-5000
0-2660-6677
0-2635-1700
02-205-7000
02-672-5920
02-633-6699
02-648-1111
02-684-8888
0-2359-0000
02-696-0000
0-26975300
02-648-3600
02-088 9999
02-299-8000
02-659-3456
02-207-2100
02-861-4820
02-352-5100
02-633-6000
02-009-8000
02-266-6698
02-026-5100
02-107-1664
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือF คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
บริ ษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื 5อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื 5อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริ สต์ จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั จํากัด
บริ ษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จํากัด
ธนาคารซิตี 5แบงก์

เบอร์ โทรศัพท์
02-022-1400
02-626-7000
02-777-7777
0-2117-7878
0-2274-9400
02-208-4840
02-016-8600
02-508-1567
02-061-9621
02-095-8999
02-430-6543
02-788-2000

 รายชื$อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
รายชื$อผู้สอบบัญชี
1
2
3

นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
นางสาว สุภาภรณ์ มังจิตร
นางสาว กมลเมตต์ กฤตยาเกียรณ์

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

- รายชือนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
- รายชือผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2724-5265
ทังนี
5 5 นอกจากหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ
5 ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าทีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
5. ช่ องทางที$ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี F
 ท่านสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี 5ได้ ทีสํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -
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ปั จจัยความเสียงของกองทุนรวม และแนวทางการบริ หารความเสียง
1. ความเสี$ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสียงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมทีเกียวข้ อง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริ หารความเสียง
กองทุนจะพิ จารณาปั จจัย ต่างๆ ทีเกียวข้ อง เช่น การวิเคราะห์ ปั จจัย พืน5 ฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรื อการจัด อัน ดับ ความน่าเชือถื อของผู้ออกตราสารเพื อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2. ความเสี$ยงจากความสาม1รถในการชําระหนีขF องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสียงจากตราสารหนี/5 เงินฝากทีกองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิ ดนัดชําระหนี 5 โดยบริ ษั ทผู้ออกตราสารหนี/5 เงินฝากนัน5 ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้ น หรื อ
ดอกเบี 5ยให้ กองทุนเมือถึงวันทีครบกําหนด
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี/5 เงินฝากทีมีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี 5หรื อผู้ออกตราสารหนีข5 องบริ ษัทเอกชนทัวไปจะต้ องได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึน5 ไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีภ5 าครัฐ ซึงมีความเสียงจากการผิดนัด
ชําระหนี 5ทังเงิ
5 นต้ นและดอกเบี 5ยในระดับตํา กองทุนจึงมีความเสียงประเภทนี 5ตํา
3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
เป็ นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักทีอาจจะเพิมสูงขึน5 หรื อลดตําลง ซึงจะเปลียนแปลงไปตามราคาหุ้นทีกองทุนหลัก
ลงทุนหรื อมีไว้ และอาจขึน5 อยู่กบั แนวโน้ มของอัตราดอกเบี 5ย ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพื 5นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริ ษัทผู้ออกตราสาร ปริ มาณ
การซื 5อขายหุ้น เป็ นต้ น ดังนัน5 หากราคาหุ้นทีลงทุนลดลงหรื อปรับตัวสูงขึ 5น จะส่งผลให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงหรื อเพิมขึ 5นได้ เช่นกัน
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสดั ส่วนการลงทุนทีเหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก
4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
ได้ แก่ ความเสียงจากการทีกองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ทีลงทุนได้ ในราคาทีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทังนี
5 5 การทีกองทุนนําเงินลงทุนไป
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund ซึงเป็ นกองทุนรวมต่างประเทศทีมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทต่างๆ ในประเทศ
ญีปุ่ น ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสียงทีไม่สามารถขายตราสารทีกองทุนลงทุนไว้ ได้ หรื อขายตราสารในราคาทีไม่เหมาะสม
ส่งผลให้ ผ้ ลู งทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ราคาหรื อตามระยะเวลาทีกําหนดไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง
การทีกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี 5ทีมีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก หรื อตราสารแห่งหนี 5ทัวไป หรื อเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยทีมีอายุของ
ตราสารหรื อสัญญา หรื อระยะเวลาการฝากเงิน แล้ วแต่กรณี ตํากว่า 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสียงจากการรับชําระคืน
จึงทําให้ ช่วยลดความเสียงด้ านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุนได้
5. ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนเงิน (Exchange Rate Risk):
เนืองจากกองทุนนําเงินลงทุนซึงเป็ นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินเยน จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน
เงินของทังสองสกุ
5
ลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน5 จากวันทีกองทุนเข้ าลงทุนเมือเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศทีเข้ าลงทุนนัน5 (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ
100 เยน เป็ น 29.50 บาท ต่อ 100 เยน) จะทําให้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมือคํานวณเป็ นสกุลเงินบาทน้ อยลง ในทางตรงกันข้ ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อน
ลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 100 เยน เป็ น 30.50 บาท ต่อ 100 เยน) จะทําให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมือคํานวณเป็ นสกุลเงินบาทมากขึ 5น
แนวทางการบริ หารความเสียง
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าทีมีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลียนเงิน ทัง5 นี 5 สัดส่วนการป้ องกันความเสียงอาจมีการเปลียนแปลงได้ แต่ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึงอาจมีต้นทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้ องกันความเสียง โดยทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที
เพิมขึ 5น ทังนี
5 5 การป้ องกันความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้ องกันความเสียงได้ ทงหมด
ั5
และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้
เสียโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนทีมากขึ 5น
6. ความเสี$ยงจากการเข้ าทําสัญญาซือF ขายล่ วงหน้ า (Leverage Risk):
การทีกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน อาจมีความเสียงทางด้ านเครดิตของบริ ษัททีเป็ นคู่สญ
ั ญาซื 5อขาย
ล่วงหน้ านัน5
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์สถานะหรื ออันดับความน่าเชือถือของบริ ษัททีเป็ นคู่สญ
ั ญาซื 5อขายล่วงหน้ าอย่างระมัดระวัง และสมําเสมอ หากมีการปรับตัวในทาง
ลบอย่างมีนยั สําคัญ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลียนแผนการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซือF ขายล่ วงหน้ า (Counterparty Risk):
ในกรณี มีการลงทุนในสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า โดยทีบริ ษัทจัดการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาทีกระทํานอกศูนย์สัญญาซื 5อขายล่วงหน้ า (OTC) อาจมีความเสียงทีคู่สัญญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะเลือกคู่สญ
ั ญากับสถาบันการเงินทีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ 3 อันดับแรก หรื อในกรณีต่างประเทศ บริ ษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงิน
ต่างประเทศทีมีอนั ดับความน่าเชือถือในระยะยาวอยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรื อสถาบันการเงินหรื อผู้ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ความเสี$ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country and Political Risk):
เป็ นความเสียงทีเกิดจากความมันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรทีเกียวข้ องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้ อจํากัดทางด้ าน
กฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศทีกองทุนไปลงทุน ทังนี
5 5 ความเสียงดังกล่าว อาจส่งผลให้ เกิดความผันผวนของราคาตราสารทีลงทุน สภาพคล่อง
สภาวะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรื ออัตราแลกเปลียนทีเกียวกับประเทศนันๆ
5 เป็ นต้ น ซึงอาจทําให้ กองทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนตามทีคาดหวังไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชือถือของประเทศ (country rating) ทีไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อความเสียง
ดังกล่าวอย่างถีถ้ วนรอบคอบ
9. ความเสี$ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk):
กองทุนอาจได้ รับผลกระทบหากมีการเปลียนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฏเกณฑ์หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึงรวมถึงข้ อจํากัดของ
การเคลือนย้ ายเงินตราต่างประเทศเข้ า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้ กองทุนอาจไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้
แนวทางการบริ หารความเสียง
บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืน5 ฐานต่างๆ ของประเทศทีกองทุน
ลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพือประเมินความเสียงจากการลงทุนในประเทศนันๆ
5 ซึงอาจช่วยลดความเสียงในส่วนนี 5ได้
ความเสี$ยงของกองทุนหลัก
ความเสี$ยงจากการกระจายการลงทุน (Diversification risk)
กองทุนนี 5มีความเฉพาะเจาะจงในระดับสูง แม้ ว่าพอร์ ตการลงทุนของกองทุนจะมีการกระจายการลงทุนเป็ นอย่างดี แต่กองทุนอาจจะมีความผันผวนมากกว่ากองทุน
ทีมีการกระจายการลงทุนในฐานกว้ าง (Broad-Based Fund) เช่นกองทุนทีลงทุนในตราสารทุนทัวโลกหรื อทัวทัง5 ภูมิภาค ส่งผลให้ กองทุนนีอ5 าจได้ รับผลกระทบใน
เชิงลบ
 ความเสี$ยงด้ านอัตราแลกเปลี$ยน (Currency risk)
ทรัพย์ สิน และรายได้ จากการลงทุนอาจมีสกุลเงินทีแตกต่างไปจากสกุลเงินหลักของกองทุน ดังนัน5 ผลการดําเนินงานของกองทุนจึงได้ รับผลกระทบจากความ
เคลือนไหวของอัตราแลกเปลียนเงิน ผู้ลงทุน จึงอาจจะมีความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินเพิมขึ 5น
 ความเสี$ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity risk)
ตลาดตราสารทุนอาจจะมีความผันผวนอย่างมีนยั สําคัญ โดยมีราคาปรับตัวขึ 5นลงอย่างรุนแรง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในภาวะ
ทีตลาดตราสารทุนมีความแปรปรวนสูง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจผันผวนและกองทุนอาจจะประสบผลขาดทุนอย่างมากได้


ความเสี$ยงจากการป้องกันความเสี$ยง (Hedging risk)
ผู้จดั การกองทุน อาจใช้ เครื องมือในการป้ องกันความเสียงเพือลดความเสียงจากการเปลียนแปลงของภาวะตลาดและอัตราแลกเปลียนเงิน แต่ไม่มีการรับประกันว่า
การใช้ เครื องมือในการป้ องกันความเสียงดังกล่าวจะบรรลุผลตามทีต้ องการ กองทุนอาจมีความเสียงด้ านตลาดและอัตราแลกเปลียน และได้ รับผลกระทบทีไม่พึง
พอใจได้ ทังนี
5 5 การป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน (ถ้ ามี) อาจครอบคลุมทรัพย์สินทังหมดของกองทุ
5
นหรื อไม่ก็ได้
 ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนของสกุลเงินที$ลงทุนในแต่ ละชนิดหน่ วยลงทุน (Class currency risk)
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจลงทุนในทรัพย์สินทีมีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลักของกองทุน และ/หรื อ สกุลเงินหลักทีใช้ ในการลงทุนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนอาจ
ได้ รับผลขาดทุนจากการทีค่าของสกุลเงินทีลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดนันๆ
5 ลดลงเมือเทียบกับสกุลเงินหลักทีใช้ ลงทุน เช่น ผู้ลงทุนใช้ เงินเยนเป็ นสกุลเงินหลักในการ
ลงทุน และเลือกทีจะลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดทีลงทุนในทรัพย์สินทีเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ ฮ่องกง อาจมีความเสียงจากอัตราแลกเปลียนมากกว่า และอาจได้ รับผล
ขาดทุนจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนระหว่างสกุลเงินดังกล่าว


- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -
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ความเสี$ยงจากการลงทุนในหน่ วยลงทุนชนิดที$มีการบริหารความเสี$ยงจากการเปลี$ยนแปลงของอัตราแลกเปลี$ยนเงิน (Currency Hedged Classes
risk)


หน่วยลงทุนชนิดทีมีการป้ องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน เพือให้ ผลตอบแทนจากการลงทุนสอดคล้ องกับผลตอบแทนจากการลงทุนของหน่วยลงทุนชนิด
ทีลงทุนในสิน ทรัพย์ ทีเป็ นเงินสกุลหลักของกองทุน อาจมีต้นทุนในการป้ องกันความเสียงของอัตราแลกเปลียนจํานวนสูงมากซึงขึน5 อยู่กับ สภาวะของตลาดใน
ขณะนัน5 และไม่มีการรับประกันว่าจะมีเครื องมือในการป้ องกันความเสียงทีเหมาะสม หรื อบรรลุผลตามทีพึงประสงค์ ซึงภายใต้ สถานการณ์ดงั กล่าว ผู้ลงทุนยังคงมี
ความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนในทํานองเดียวกับกรณีทีไม่มีการป้ องกันความเสียง และหากคู่สญ
ั ญาของเครื องมือทีใช้ ในการป้ องกันความ
เสียงไม่สามารถชําระหนี 5ได้ ผู้ลงทุนอาจมีความเสียงเช่นเดียวกับกรณีทีไม่มีการป้ องกันความเสียงและอาจประสบกับผลขาดทุนมากยิงขึ 5นได้
หมายเหตุ:
(1) ข้ อความในส่วนของกองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund ได้ ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีสําคัญและจัดแปลมาจากต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน5 ในกรณี ทีมี
ความแตกต่างหรื อไม่สอดคล้ องกับต้ นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ ถือตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณี ที กองทุน หลัก มี ก ารแก้ ไขเพิ มเติ มโครงการจัดการซึงบริ ษั ท จัด การเห็ น ว่ าไม่ มีนัย สํ าคัญ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที จะแก้ ไขเพิ มเติ มโครงการให้
สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -
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สรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล
อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. ตราสารภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ 5นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ตํากว่า 2 อันดับแรก
3. หน่วย CIS ในประเทศตามทีระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้ อ 1
4. หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ตามทีระบุในข้ อ 3.13.2 ส่วนที 2 ข้ อ 1
5. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้รับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง
ดังนี 5
5.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
5 5 เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารทีรัฐบาลเป็ นประกัน
6. ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 5
6.1 เป็ นตราสารหนี 5 ทีผู้ออกจัดตังขึ
5 5นตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
6.2 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี 5
6.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
6.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.2.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 5 < 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน และไม่ได้
มีลกั ษณะตาม 6.2.1 หรื อ 6.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี 5
6.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
6.2.3.2 ธนาคารออมสิน
6.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
6.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
6.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
6.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
6.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
6.3 เสนอขายในประเทศไทย
6.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.5 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 5 > 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้ องขึ 5นทะเบียน
หรื ออยู่ในระบบของ regulated market
7. ทรัพย์สินดังนี 5
7.1 ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 5
7.1.1 เป็ นตราสารหนี 5 ทีผู้ออกจัดตังขึ
5 5นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันใน
5
ต่างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึ
5 5นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธพ. ต่างประเทศทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย)
7.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
7.1.3 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี 5
7.1.3.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
7.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 10%
โดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชี ไม่ตํากว่า 80%
ไม่เกิน 20%
(หรื อไม่เกิน 10% เมือเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรื อ
ผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี 5 แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ 5าหนักของตราสารทีลงทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี 5 แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ 5าหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน benchmark + 5%
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7.1.3.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 5 < 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 7.1.3.1 หรื อ 7.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้ องบุคคลดังนี 5
7.1.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 6.2.3.1 – 6.2.3.9
7.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
7.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้ อ 7.1.3.3.1 – 7.1.3.3.2
7.1.4 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี 5 > 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้ องขึ 5น
ทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
7.2 ธุรกรรมดังนี 5 ทีคู่สญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
7.2.1 reverse repo
7.2.2 OTC derivatives
7.3 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้ อ 2 หรื อ ข้ อ 3.13.2 ส่วนที 2 ข้ อ 2 ทีจด
ทะเบียนซื 5อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื 5อขายในกระดานซื 5อขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อของตลาดซื 5อ
ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุ
ทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื 5อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อในตลาดซื 5อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
8. ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้ อ 1 – ข้ อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี 5 ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ประเภททรั พย์ สิน
ั ญา
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงดังนี 5 แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ 5าหนักของทรัพย์สินทีลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี 5 ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรั พย์ สิน (product limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัวŽ แลกเงินหรื อตัวŽ สัญญาใช้ เงิน ทีนิติบคุ คลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงจ่
ั าย หรื อคู่สญ
ั ญา
ดังนี 5
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
5 5น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีกองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ…มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
securities lending หรื อ derivatives)
2. ทรัพย์สินดังนี 5
2.1 ตัวŽ แลกเงิน หรื อตัวŽ สัญญาใช้ เงิน ทีมีเงือนไขห้ ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการให้ มี
การรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรื อมีเงือนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ น
กองทุนรวมทีมีอายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลียตามรอบอายุ
กองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช่กบั กองทุนรวมทีอายุโครงการคงเหลือ
< 6 เดือน ทังนี
5 5 เฉพาะกองทุนรวมทีมีอายุโครงการ > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

บริษท
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3.
4.
5.
6.

7.

2.3 total SIP ตามข้ อ 6 ของส่วนนี 5 แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 5ทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 5
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 7.1.3 และ 7.1.4 ของข้ อ 7 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนที
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
reverse repo
securities lending
หน่วย CIS ในประเทศ ตามทีระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้ อ 1 และ 2
total SIP ซึงได้ แก่
6.1 ทรัพย์สินตามข้ อ 8 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
6.2 ตราสารหนี 5ทีมีอนั ดับความน่าเชือทีตัวตราสารและ/หรื อผู้ออกตราสารทีตํากว่าทีสามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)
derivatives ดังนี 5
7.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมีวตั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง (hedging)
7.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมิใช่เพือการลดความเสียง (non-hedging)

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

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

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ product limit
อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที$ลงทุน (concentration limit)
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี 5สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสาร
1. ตราสารหนี 5 ของผู้ออกรายใดรายหนึง (ไม่รวมถึงตราสารหนี 5
รายนัน5 ตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังนี
5 5 ในกรณี
ภาครัฐไทย หรื อตราสารหนี 5ภาครัฐต่างประเทศ)
ทีผู้ออกตราสารมีหนี 5สินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริ ษัทจัดการอาจนํามูลค่าหนี 5สินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี 5สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูล
หนี 5สินทางการเงินนันจะต้
5 องเป็ นข้ อมูลทีมีการเผยแพร่เป็ นการทัวไป และในกรณีทีผู้
ออกตราสารไม่มีหนี 5สินทางการเงินตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง5 แรก
ของผู้ออกตราสาร ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้ อนี 5ของผู้ออกรายนันเป็
5 นรายครัง5 เว้ นแต่ในกรณีทผูี ้ ออกตราสารได้ มี
การยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี 5โดยเป็ นตราสารทีออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating บริ ษัทจัดการ
จะลงทุนเพือกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง5 เว้ นแต่กรณีทีผู้
ออกตราสารได้ มีการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี 5
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล บริษท
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2. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง

7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุ
5
นรวมหรื อกองทุน CIS
ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนัน5
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 5 โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
5 5นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

ทังนี
5 5 การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/หรื อ
ทีแก้ ไขเพิมเติม

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ซือF หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด
5
หักด้ วย มูลค่าหนี 5สินทังหมด
5
เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน ณ วันทีคํานวณ)
เรี ยกเก็บจริง
1 ก.พ. 63 –
31 ม.ค. 64
1.0084
0.8070 (2)
0.0321
0.1605
ไม่มี
0.0088

1 ก.พ. 64 –
31 ม.ค. 65
1.0010
0.8025
0.0321
0.1605
ไม่มี
0.0059

รายการที$เรี ยกเก็บ

อัตราตามโครงการ

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทังF หมดที$ประมาณการได้
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน
 ค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิการกองทุน
 ค่าใช้ จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ
 ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
 ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ ได้
 ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าไปรษณียากร ค่าภาษี อากร
ทีเกิดขึ 5นหรื อเกียวเนืองกับการลงทุนหรื อมีไว้ ในทรัพย์สินหรื อ
หลักทรัพย์ทงในประเทศไทยและต่
ั5
างประเทศ
 ค่าธรรมเนียมอืน ๆ
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทังF หมด
ค่ าใช้ จ่ายในการซือF ขายหลักทรั พย์

ไม่ เกิน 4.6545
ไม่เกิน 2.1400
ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1605
ไม่มี
ไม่เกิน 1.0700
ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 1.0700
ตามทีจ่ายจริ ง

1 ก.พ. 62 –
31 ม.ค. 63
1.2687
1.0700
0.0321
0.1605
ไม่มี
0.0061

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ไม่เกิน 2.2470
ไม่เกิน 4.6545
ตามทีจ่ายจริ ง

1.2687
-

1.0084
-

1.0010
-

ค่ าธรรมเนียมที$เรี ยกเก็บจากผู้ส$ ังซือF หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (1) (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการที$เรี ยกเก็บ






ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการรับซื 5อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้ า
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

เรี ยกเก็บจริง
อัตราตามโครงการ
1 ก.พ. 62 –
1 ก.พ. 63 –
1 ก.พ. 64 –
31 ม.ค. 63
31 ม.ค. 64
31 ม.ค. 65
ไม่เกิน 2.00
1.50
1.50
1.50
ไม่เกิน 2.00
ยังไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่เรี ยกเก็บ
ไม่เกิน 2.00
1.50
1.50
1.50
ไม่เกิน 2.00
ยังไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่เรี ยกเก็บ
ยังไม่เรี ยกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000 10 บาท ต่อ 1,000 10 บาท ต่อ 1,000 10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรื อเศษ
หน่วย หรื อเศษ
หน่วย หรื อเศษ
หน่วย หรื อเศษของ
1,000 หน่วย
ของ 1,000 หน่วย ของ 1,000 หน่วย ของ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงซื
ั 5อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราทีรวมภาษี มลู ค่าเพิมหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษี อืนใดแล้ ว
(2) เริ มเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราร้ อยละ 0.8025 ตังแต่
5 วนั ที 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้ นไป

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -
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ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
ระหว่างวันที 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที 31 มกราคม 2565
PTR = 6.55%

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่ อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน ณ 31 มกราคม 2565

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate AFITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สัญญาซือF ขายล่ วงหน้ า
สัญญาทีอ้ างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
FITCH-LONG
Rate AA
Rate AAอื$นๆ
ลูกหนี 5
เจ้ าหนี 5
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -

มูลค่ าตามราคาตลาด

% NAV

91,327,861.38

4.01

26,037.21

0.00

3,385,067.04

0.15

87,916,757.13
2,162,041,318.75

3.86
94.91

2,162,041,318.75
29,196,224.74

94.91
1.28

14,977,261.61

0.66

5,760,220.95
8,458,742.18
(4,651,510.03)
6,489,349.77
(8,865,305.28)
(2,275,554.52)

0.25
0.37
(0.20)
0.28
(0.38)
(0.10)

2,277,913,894.84

100.00

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 21
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือF ขายล่ วงหน้ า ณ 31 มกราคม 2565
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

สัญญาทีอ้ างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กรุงศรี อยุธยา
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กรุงศรี อยุธยา
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด
บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

วัตถุประสงค์

ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง
ป้ องกันความเสียง

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -

มูลค่ าสัญญา
(Notional Amount)
322,041,734.66
169,951,330.11
101,454,442.51
88,420,562.13
88,216,564.95
275,035,478.06
143,728,651.50
103,080,793.54
74,992,419.02
75,269,024.02
101,699,877.33
99,891,751.40
40,721,197.35
73,651,204.80
64,381,828.38
107,098,264.00
63,523,532.80
172,403,275.20
240,336,971.81
184,606,254.56

% NAV

0.3392
0.0321
0.0723
(0.0137)
0.0047
(0.0124)
0.0409
0.1645
(0.0035)
0.0156
0.0736
(0.0245)
0.0207
0.0634
0.0469
0.0566
0.0258
0.1111
0.1733
0.0950

วันครบกําหนด

14 ก.พ. 2565
11 เม.ย. 2565
7 ก.พ. 2565
22 ก.พ. 2565
22 ก.พ. 2565
22 มี.ค. 2565
22 มี.ค. 2565
7 ก.พ. 2565
7 ก.พ. 2565
7 ก.พ. 2565
7 ก.พ. 2565
7 ก.พ. 2565
7 ก.พ. 2565
7 ก.พ. 2565
14 ก.พ. 2565
14 ก.พ. 2565
22 ก.พ. 2565
22 ก.พ. 2565
28 ก.พ. 2565
9 พ.ค. 2565

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)
7,726,552.15
732,190.03
1,646,301.31
(311,492.70)
107,495.52
(282,363.58)
932,628.26
3,746,607.93
(78,955.79)
355,820.51
1,676,676.47
(557,910.18)
471,246.84
1,443,233.16
1,067,360.42
1,288,568.40
588,552.51
2,530,701.08
3,948,197.06
2,164,815.34

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 22
คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื$อถือ
 ตราสารหนีรF ะยะกลางและระยะยาว
TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

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

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

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

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

Ca
C

คําอธิบาย
ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตําทีสุด
ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตํามาก

ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตํา

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชือถือตํากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์ตํามาก

มีความเสียงในการผิดนัดชําระหนี 5สูงทีสุด
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

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

ระดับการลงทุน (investment grade)

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

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี 5 โดยผู้ออกตราสารหนี 5ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี 5ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีรF ะยะสันF
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี 5มีสถานะทังทางด้
5
านการตลาดและการเงินทีแข็งแกร่งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องทีดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี 5ทีดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอืน
ผู้ออกตราสารหนี ม5 ี ส ถานะทัง5 ด้ า นการตลาดและการเงิ น ที แข็ งแกร่ งในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี 5ระยะสันในระดั
5
บทีน่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี 5มีความสามารถในการชําระหนี 5ระยะสันในระดั
5
บทียอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี 5ระยะสันที
5 ค่อนข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี 5ได้ ตรงตามกําหนดเวลาทีระบุไว้
เป็ นระดับทีอยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี 5 โดยผู้ออกตราสารหนี 5ไม่สามารถชาระดอกเบี 5ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื องหมายบวก (+) หรื อ ลบ (-) หรื อเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน5 เพือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริ มท้ าย (tha) จะระบุไว้ ต่อจากอันดับเครดิตเพือบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 23
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
% ตามช่ วงเวลา

ผลการดําเนินงาน
สินF สุด ณ วันที$ 31 มกราคม 2565

% ต่ อปี

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ$ม
โครงการ
(13 กุมภาพันธ์ 2558)

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

ย้ อนหลัง
3 ปี

KF-HJAPAND

-17.94%

-19.06%

-12.07%

-9.52%

5.72%

3.82%

N/A

4.28%

ดัชนีชี 5วัด (Benchmark)*

-4.81%

-5.03%

0.98%

8.15%

10.48%

7.94%

N/A

6.99%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

31.38%

23.45%

21.90%

19.71%

21.34%

18.85%

N/A

20.86%

ความผันผวนของตัวชี 5วัด

12.06%

10.64%

14.08%

12.00%

17.99%

16.67%

N/A

16.86%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี 5วัด (Benchmark) คือ ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 100% บริ ษัทจัดการจะใช้ ตวั ชีว5 ดั ตามกองทุนหลักในสกุลเงินเยน ปรับด้ วย
ต้ นทุนการป้ องกันความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนเพือเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทําสัญญาป้ องกัน
ความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
** ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี 5 ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน

กองทุนนีเF คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -38.91%
*กรณีกองทุนจัดตังไม่
5 ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเกิดขึ 5นนับตังแต่
5 จดั ตังกองทุ
5
น

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

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 24
คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชี 5ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี 5มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี 5ชวน
ของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน5
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืนเพือบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อืนเพือกองทุนรวม ซึงอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทังนี
5 5
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอืนเพิมเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ…สหสัมพันธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนจึงมีความเสียง หาก
สินค้ าหรื อตัวแปรทีสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าอ้ างอิง (underlying) และทรัพย์สนิ ทีต้ องการลดความเสียงเคลือนไหวในทิศทางทีไม่เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึงอาจ
ส่งผลให้ การเข้ าทําสัญญาซื 5อขายล่วงหน้ าไม่สามารถลดความเสียงได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ”
กองทุนรวมนี 5ลงทุนกระจุกตัวในประเทศญีปุ่ น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสียงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย

ข้ อมูล ณ วันที$ 31 มกราคม 2565

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี เจแปนเฮดจ์ ปันผล -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
และ
ส่วนรายละเอียดข้อผูกพัน

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

Krungsri Japan Hedged Dividend Fund
(KF-HJAPAND)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิยาม :
ในเอกสำรฉบับนี ้ เว้นแต่เนือ้ ควำมจะแสดงให้เห็นเป็ นควำมหมำยอื่น คำจำกัดควำมต่ำง ๆ ให้มีควำมหมำยตำมที่ให้ไว้ดงั ต่อไปนี ้
กองทุน/กองทุนเปิ ด/กองทุนรวม หมำยถึง กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
กองทุนหลัก หมำยถึง กองทุนต่ำงประเทศที่กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผลนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน
กองทุนต่ำงประเทศ หมำยถึง กองทุนที่จดั ตัง้ และจัดกำรในต่ำงประเทศ หรือกองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกันนี ้
หน่วยลงทุน หมำยถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
บริษัทจัดกำร หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สินในต่ำงประเทศ หมำยถึง ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ และ/หรือผูร้ บั ฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
ผูส้ นับสนุน หมำยถึง ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รบั กำรจดทะเบียนหรือได้รบั อนุญำตให้ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มหี ลักทรัพย์ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลำดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันทำกำร หมำยถึง วันเปิ ดทำกำรตำมปกติของบริษัทจัดกำร และ/หรือ วันทำกำรของกองทุนหลัก
วันทำกำรซือ้ ขำย หมำยถึง วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนตำมที่บริษัทจัดกำรประกำศกำหนดไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและ/หรือช่องทำงอื่น
ใดตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำร
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนต้นทำง”) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง
(“กองทุนปลำยทำง”) ในกลุ่ม “กรุงศรีไทยแลนด์” ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
คำเสนอซือ้ หมำยถึง คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจกำรเป็ นกำรทั่วไปที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ต้องปฏิบตั ิตำมประกำศว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร ใน
กำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร
มูลค่ำหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหำรด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทำกำรที่คำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไว้ในโครงกำร บวกด้วยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
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รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไว้ในโครงกำร หักด้วยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
รำคำขำยหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไว้ใน
โครงกำร บวกด้วยค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่
ระบุไว้ในโครงกำร หักด้วยค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
แก้ไขรำคำย้อนหลัง หมำยถึง แก้ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็ นรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องโดยแก้ไขรำคำย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่รำคำหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้องจนถึงปัจจุบนั
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หรือผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนที่มีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง หรือกำรจ่ำยเงินซึ่งมีมลู ค่ำ
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนทีไ่ ม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง แทนกำรเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน
กิจกำร หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหำชน จำกัด
สถำบันกำรเงิน หมำยถึง สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถำบันกำรเงิน
สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รบั อนุญำตและจดทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทำกำร
ส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรลงทุน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
วงเงินรับอนุญำต หมำยถึง วงเงินที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำยใดๆ
อนุญำตหรือเห็นชอบให้กองทุน โดยบริษัทจัดกำรสำมำรถเคลื่อนย้ำยเงินลงทุนเพื่อไปลงทุนในต่ำงประเทศได้
กรมธรรม์ประกันชีวิต หมำยถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกกรมกำรประกันภัย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หมำยถึง กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผเู้ อำประกันภัย เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำผูเ้ อำประกันภัย และบริษัท
ประกันภัยได้มีกำรทำสัญญำประกันชีวิตและสัญญำกำรลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีขอ้ ตกลงว่ำผูเ้ อำประกันจะชำระเงินค่ำเบีย้ ประกันชีวิตให้แก่ บริษัท
ประกันชีวิตสำหรับกำรให้ควำมคุม้ ครองต่อกำรมรณะหรือกำรจ่ำยเงินเมื่อทรงชีพ และผูเ้ อำประกันภัยจะชำระเงินค่ำหน่วยลงทุนเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
โดยผ่ำนบริษัทประกันชีวติ ในฐำนะตัวแทนสนับสนุน
บริษัทประกันชีวติ หมำยถึง บริษัทประกันชีวิตตำมกฎหมำยว่ำด้วยประกันชีวติ
มติพิเศษ หมำยถึง มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้ำงมำก หมำยถึง มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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คาอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคาย่อและความหมายของคาย่อ รวมถึงคาศัพท์ทปี่ รากฏในหัวข้อประเภท
และอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
“กลุ่มกิจกำร” หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทสี่ ภำวิชำชีพบัญชีกำหนดให้จดั ทำงบกำรเงินรวม
“กองทุนฟื ้ นฟู” หมำยถึง กองทุนเพื่อกำรฟื ้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรแห่งประเทศไทย
“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” หมำยถึง กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึน้ เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภำคตำมโครงกำรจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตำมมติของที่ประชุมกลุ่มธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific
Central Banks (EMEAP)
“กองทุน AI” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)
“กองทุน buy & hold” หมำยถึง กองทุนรวมที่ม่งุ เน้นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอำยุของทรัพย์สิน หรือครบอำยุของรอบ
กำรลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอำยุของกองทุนรวม
“กองทุน CIS ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีลกั ษณะเป็ นโครงกำรลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment
scheme) ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำกองทุนดังกล่ำวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่จดั ตัง้
ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
“กองทุน ETF ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทุน exchange traded fund ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
“กองทุน infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของประเทศต่ำง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
2. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนต่ำงประเทศที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนตำม 1. ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำกองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนดังกล่ำวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“กองทุน LTF” หมำยถึง กองทุนรวมหุน้ ระยะยำว (Long Term Equity Fund)
“กองทุน private equity” หมำยถึง กิจกำรเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อำจจัดตัง้ ขึน้ ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด และมีลกั ษณะของ
กิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี ้
1. กิจกำรเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรกำหนดกำรจัดกำรเงินทุนของกิจกำรเงินร่วม
ลงทุนที่ไม่ถือเป็ นกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจกำรเงินร่วมลงทุนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะครบถ้วน ดังนี ้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตัง้ แต่ 2 รำยขึน้ ไป ทัง้ นี ้ ต้องมิได้เป็ นไปเพื่อแสวงหำประโยชน์จำกกำรจัดกำรทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นกำรเฉพำะ
(ข) มีกำรมอบหมำยให้บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนและทรัพย์สินทีเ่ กิดจำกเงินทุน
(ค) มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรอื่นผ่ำนกำรเข้ำทำสัญญำกำรลงทุนในหุน้ หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในกำรได้มำซึ่งหุน้ ของกิจกำรนัน้
ในภำยหลัง โดยมีส่วนในกำรกำกับดูแลแผนธุรกิจกำรดำเนินงำนหรือกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดในลักษณะทีส่ ะท้อนถึงกำรมี
บทบำทต่อกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรดังกล่ำว
“กองทุน property” หมำยถึง กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ซ่งึ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
3. foreign REIT
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“กองทุน UI” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)
“กำรลดควำมเสี่ยง” หมำยถึง กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรลงทุนโดยกำรเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำใน derivatives ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหำผลประโยชน์โดยกำรเก็งกำไร (speculate)
2. มีผลให้ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นกำรลดควำมเสี่ยงทั่วไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของทรัพย์สินที่ตอ้ งกำรลดควำมเสี่ยง
4. สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
“โครงกำร” หมำยถึง โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
“เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก” หมำยถึง ทรัพย์สินดังนี ้
1. เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับเงินฝำก
2. สลำกออมทรัพย์ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรออมสิน
“เงินฝำกอิสลำม” หมำยถึง ข้อตกลงที่เป็ นไปตำมหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้กบั เงินฝำก โดยคู่สญ
ั ญำที่เทียบเคียงได้กบั ผูฝ้ ำก
สำมำรถเรียกคืนเงินต้นจำกคูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยที่เทียบเคียงได้กบั ผูร้ บั ฝำกได้เต็มจำนวน ณ เวลำใด ๆ
“ดัชนีกลุ่มสินค้ำโภคภัณฑ์” หมำยถึง ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้ำโภคภัณฑ์หลำยชนิด
“ดัชนีเงินเฟ้อ” หมำยถึง ดัชนีที่จดั ทำขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรำเงินเฟ้อ
“ตรำสำรกึ่งหนีก้ ึ่งทุน” ตรำสำรทำงกำรเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภำพเป็ นหุน้ ได้
“ตรำสำรภำครัฐไทย” หมำยถึง ตรำสำรดังนี ้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบำล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้ กู้ ที่กระทรวงกำรคลังหรือกองทุนฟื ้ นฟูเป็ นผูม้ ีภำระผูกพัน
“ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ” หมำยถึง ตรำสำรที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตรำสำรภำครัฐไทยที่รฐั บำลต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรกลำง หรือ
หน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือผูค้ ำ้ ประกัน แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประเทศนัน้
“ตรำสำร Basel III” หมำยถึง ตรำสำรเพื่อกำรนับเป็ นเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือต่ำงประเทศ ที่มีกำรอ้ำงอิงจำกหลักเกณฑ์
กำรกำกับดูแลสถำบันกำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)
“ตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ” หมำยถึง ศูนย์กลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จดั ให้มีขนึ ้ เพื่อกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ โดยมีลกั ษณะครบถ้วน
ดังนี ้
1. มีกำรรวบรวมคำเสนอซือ้ เสนอขำยหลักทรัพย์จำกผูเ้ สนอซือ้ หลำยรำยและผูเ้ สนอขำยหลำยรำย
2. มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีกำรในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ไว้เป็ นกำรล่วงหน้ำ โดยผูใ้ ห้บริกำรไม่อำจใช้ดลุ ยพินิจใน
กำรจัดกำรซือ้ ขำยเป็ นประกำรอื่น และผูเ้ สนอซือ้ เสนอขำยยินยอมที่จะผูกพันตำมหลักเกณฑ์หรือระบบนัน้
“ธปท.” หมำยถึง ธนำคำรแห่งประเทศไทย
“ธพ.” หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย์
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“บค.” หมำยถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
“บง.” หมำยถึง บริษัทเงินทุน
“บล.” หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์
“บลจ.” หมำยถึง บล. ที่ได้รบั ใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
“บริษัทจดทะเบียน” หมำยถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ที่ได้รบั กำรจดทะเบียนหรือได้รบั กำรอนุญำตให้ทำกำรซือ้ ขำยได้ใน SET
“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดทำและเปิ ดเผย
ล่ำสุด ทัง้ นี ้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ทีป่ รำกฏในบัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุด
“บริษัทใหญ่” หมำยถึง บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดทำและเปิ ดเผย
ล่ำสุด ทัง้ นี ้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ทีป่ รำกฏในบัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุด
“แบบ filing” หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อำ้ งอิงซึ่งกำหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
“ผูม้ ีภำระผูกพัน” หมำยถึง ผูท้ ี่มีภำระผูกพันในกำรชำระหนีต้ ำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่ำย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล ผู้สลักหลัง หรือผูค้ ำ้
ประกัน แล้วแต่กรณี
“ศูนย์ซอื ้ ขำยderivatives” หมำยถึง ศูนย์ซอื ้ ขำยดังนี ้
1. ศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives ที่ได้รบั ใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
2. ศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ และให้บริกำรได้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศและได้รบั กำรยอมรับจำกสำนักงำน
“หน่วย CIS” หมำยถึง หน่วยของกองทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภำยใต้บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ
“หน่วย infra” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพืน้ ฐำนซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
2. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนต่ำงประเทศที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำย ต่ำงประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนตำม 1. ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“หน่วย private equity” หมำยถึง หน่วยของกิจกำรเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุน้ ใบทรัสต์ ตรำสำรหรือหลักฐำนแสดงสิทธิในทรัพย์สนิ ของ
กิจกำรเงินร่วมลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำกิจกำรดังกล่ำวจะจัดตัง้ ขึน้ ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
1. กิจกำรเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรกำหนดกำรจัดกำรเงินทุนของกิจกำรเงินร่วม
ลงทุนที่ไม่ถือเป็ นกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจกำรเงินร่วมลงทุนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะครบถ้วน ดังนี ้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตัง้ แต่ 2 รำยขึน้ ไป ทัง้ นี ้ ต้องมิได้เป็ นไปเพื่อแสวงหำประโยชน์จำกกำรจัดกำรทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นกำรเฉพำะ
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(ข) มีกำรมอบหมำยให้บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนและทรัพย์สินทีเ่ กิดจำกเงินทุน
(ค) มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรอื่นผ่ำนกำรเข้ำทำสัญญำกำรลงทุนในหุน้ หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในกำรได้มำซึ่งหุน้ ของกิจกำรนัน้
ในภำยหลัง โดยมีส่วนในกำรกำกับดูแลแผนธุรกิจ กำรดำเนินงำนหรือกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดในลักษณะทีส่ ะท้อนถึงกำรมี
บทบำทต่อกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรดังกล่ำว
“หน่วย property” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ซ่งึ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
3. foreign REIT
“หุน้ กูร้ ะยะสัน้ ” หมำยถึง หุน้ กูท้ ี่มีกำหนดเวลำชำระหนีไ้ ม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุน้ กู้
“B/E” หมำยถึง ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
“benchmark” หมำยถึง ตัวชีว้ ดั ของกองทุน ซึ่งเป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงและสอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุนของ
กองทุนนัน้
“CIS operator” หมำยถึง บุคคลดังนี ้
1. บลจ.ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท้ ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรกองทุน CIS ต่ำงประเทศ
“concentration limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีสว่ นได้เสียในกิจกำรทีล่ งทุน
“counterparty limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คสู่ ญ
ั ญำ
“CRA” หมำยถึง สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะใน
ภำคผนวก 5 ส่วนที่ 5
“credit derivatives” หมำยถึง derivatives ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรเคลื่อนย้ำยควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รบั กำรประกันควำมเสี่ยงจำกคู่สญ
ั ญำ
ฝ่ ำยหนึ่งไปยังคูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งซึ่งมีภำระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ ง เมื่อเกิด
เหตุกำรณ์ที่มีผลต่อกำรชำระหนี ้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รบั กำรประกันควำมเสี่ยง จะได้รบั ผลตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรมีภำระ
ผูกพันดังกล่ำว
“credit event” หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนีต้ ำมที่ระบุในข้อตกลงของตรำสำรหรือสัญญำ
“credit rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่จดั ทำโดย CRA ซึ่งเป็ นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรชำระหนีต้ ำมตรำสำรหรือสัญญำ
“currency risk” หมำยถึง ควำมเสี่ยงด้ำน FX
“delta” หมำยถึง อัตรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสัญญำ กับรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสัญญำ แล้วแต่กรณี
“derivatives” หมำยถึง สัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
“derivatives on organized exchange” หมำยถึง derivatives ที่ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives
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“discount rate” หมำยถึง อัตรำส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่มีกำรลงทุนที่จะใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรนัน้
“DW” หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)
“foreign REIT” หมำยถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุน ในอสังหำริมทรัพย์
หรือในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำกองทรัสต์หรือกองดังกล่ำวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่น ใด
“FX” หมำยถึง อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Exchange)
“GMS” หมำยถึง ประเทศกลุ่มอนุภมู ิภำคลุ่มแม่นำ้ โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรัฐประชำชนจีน (เฉพำะมณฑลยูนนำน)
“group limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิจกำร โดยกำรนำอัตรำส่วนกำรลงทุนในแต่ละบริษทั ที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรมำคำนวณรวมกัน
“guarantor rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผูม้ ีภำระผูกพันในฐำนะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ำ้ ประกัน
“international scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่ำงประเทศ
“investment grade” หมำยถึง credit rating ในระดับที่สำมำรถลงทุนได้
“IOSCO” หมำยถึง International Organization of Securities Commissions
“IPO” หมำยถึง กำรเสนอขำยตรำสำรต่อประชำชนเป็ นกำรทั่วไปในครัง้ แรก (Initial Public Offering)
“issue rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
“issuer rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำรหรือคู่สญ
ั ญำ
“market price” หมำยถึง มูลค่ำตำมรำคำตลำด
“MF” หมำยถึง กองทุนรวม (Mutual Fund)
“MMF” หมำยถึง กองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)
“national scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภำยในประเทศ
“NAV” หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
“net exposure” หมำยถึง มูลค่ำกำรลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่ำเป็ นกำรลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่ำนกำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำที่ให้ผลตอบแทน
โดยอ้ำงอิงอยู่กบั ทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นผลให้กองทุนมีควำมเสี่ยงในทรัพย์สินนัน้
“Non-retail MF” หมำยถึง กองทุนรวมที่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็ นผูล้ งทุนประเภทสถำบัน ซึ่งอยู่ภำยใต้บงั คับของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

31/01/2022

Page 7

“notional amount” หมำยถึง มูลค่ำตำมหน้ำสัญญำของ derivatives
“obligation” หมำยถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ขอ้ ตกลงตำม credit derivatives อ้ำงอิงถึง (obligation category & obligation
characteristics)
“options” หมำยถึง สัญญำที่มีลกั ษณะตำม (3) ของนิยำม “สัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ” ในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546
“OTC derivatives” หมำยถึง derivatives ซึ่งซือ้ ขำยนอกศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives
“P/N” หมำยถึง ตั๋วสัญญำใช้เงิน (Promissory Note)
“portfolio duration” หมำยถึง อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จำกกำรคำนวณค่ำตำมมำตรฐำนสำกล
“product limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สนิ
“PVD” หมำยถึง กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (Provident Fund)
“regulated market” หมำยถึง ศูนย์กลำงที่จดั ช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผูค้ ำ้ เพื่อให้เกิดกำรเจรจำต่อรองซือ้ ขำยตรำสำรระหว่ำงกันได้ รวมทัง้ ให้ขอ้ มูล
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับตรำสำรนัน้ โดยศูนย์กลำงดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่กำกับดูแลด้ำนหลักทรัพ ย์หรือตรำสำรทีม่ ี
ลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์
“repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืน (repurchase agreement)
“retail MF” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)
“reverse repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรซือ้ โดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (reverse repurchase agreement)
“SBL” หมำยถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)
“securities lending” หมำยถึง ธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์
“SET” หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“share warrants” หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้
“single entity limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ
“SIP” หมำยถึง Specific Investment Products
“SN” หมำยถึง ตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)
“sovereign rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผอู้ อกตรำสำรมีถ่นิ ที่อยู่ ซึ่งเป็ นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดชำระ
หนีข้ องรัฐบำลของประเทศนัน้
“TBMA” หมำยถึง สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ ทย (Thai Bond Market Association)
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“TSFC” หมำยถึง บล. ที่ได้รบั ใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“TSR” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในกำรซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
“underlying” หมำยถึง สินค้ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อำ้ งอิง
“WFE” หมำยถึง World Federation of Exchanges

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : Krungsri Japan Hedged Dividend Fund
1.3. ชื่อย่อ : KF-HJAPAND
1.4. ประเภทโครงกำร : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทกำรขำย : ขำยหลำยครัง้
1.6. กำรกำหนดอำยุโครงกำร : ไม่กำหนด
1.7. อำยุโครงกำร : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อำยุโครงกำรถึงวันที่ (กรณีกำหนดอำยุเป็ นช่วงเวลำ) : 1.9. เงื่อนไข (อำยุโครงกำร) :
(1) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตัง้ กองทุนที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกและยุตกิ ำรขำยหน่วยลงทุน โดยบริษั ทจัดกำร
จะรำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยุติกำรขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวภำยใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ยตุ ิกำรขำยหน่วยลงทุนนัน้
และให้กำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลงในวันทีแ่ จ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จำกเงินที่ได้รบั จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนภำยใน 15 วันนับแต่
วันที่กำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนรวมสิน้ สุดลง และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้อนั เนื่อ งจำกควำมผิด
ของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบีย้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกำหนดเวลำนัน้ จนถึงวันที่ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วย
ลงทุนจนครบถ้วน
(2) ในกรณีที่ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรทีส่ ำมำรถลงทุนได้อย่ำงเหมำะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตัง้ กองทุนโดยบริษัทจัดกำรจะรำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 7 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จำก
เงินที่ได้รบั จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนภำยใน 7 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสุดท้ำยของกำร
เสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้อนั เนื่องจำกควำมผิดของบริษัท
จัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบีย้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกำหนดเวลำนัน้ จนถึงวันที่ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนจน
ครบถ้วน
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1.10. ลักษณะโครงกำร : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย

2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำร : 100,000,000,000.00 บำท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงกำร) :
(1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำรได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของ
จำนวนเงินทุนโครงกำร ทัง้ นี ้ หำกบริษทั จัดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำร (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีก
ร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงกำรซึ่งเท่ำกับ 450 ล้ำนบำท บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนและดำเนินกำรจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ
(2) บริษัทจัดกำรจะจัดสรรวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศให้กบั กองทุนรวมไม่เกินวงเงินตำมที่ได้รบั กำรจัดสรรจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจ
(3) หำกบริษัทจัดกำรนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศรวมกันแล้วเกินกว่ำร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รบั จัดสรรให้สำมำรถนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศ
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรขอวงเงินเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจในกำรจัดสรรเงินลงทุนในต่ำงประเทศให้กบั กองทุนได้โดยไม่ตอ้ งขอมติ
เห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังกล่ำวโดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดที่กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั เป็ นสำคัญ
2.3. มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 10,000,000,000.0000 หน่วย
2.5. รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก : 10.0000 บำท
2.6. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ แรก : 2,000.00 บำท
2.7. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : 2,000.00 บำท
2.8. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : 2,000.00 บำท
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : 200 หน่วย
2.10. มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ : 0.00 บำท
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ : 200 หน่วย
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธี
อื่นทีจ่ ะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
เพื่อระดมทุนจำกผูล้ งทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศซึ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่ำงๆ ในประเทศญี่ปนุ่
เพื่อโอกำสได้รบั ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน ทัง้ นี ้ กองทุนอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง
และสังคมของประเทศทีล่ งทุนได้
3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม : ผสม
กำรลงทุนของนโยบำยกำรลงทุนแบบผสม :
- ตรำสำรทุน : ไม่กำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุน
- ตรำสำรหนี ้ : ไม่กำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้
3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : JPMorgan Japan (Yen) Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซือ้ ขำยในประเทศ : ฮ่องกง (HONG KONG)
3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ
วงเงินกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน ไม่เกิน ล้ำนเหรียญ
3.5. นโยบำยกำรกูย้ ืม (ถ้ำมี) :
กำรกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืน
บริษัทจัดกำรอำจกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืนเพื่อบริหำรสภำพคล่องของกองทุนเป็ นกำรชั่วครำวได้ โดย ณ สิน้ วันใด อัตรำส่วนกำร
กูย้ ืมและกำรทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืน เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่กำรเกินอัตรำส่วน
ดังกล่ำวมิได้เกิดจำกกำรกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืนเพิ่มเติม ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด
3.6. กำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ : กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุนหลัก JPMorgan
Japan (Yen) Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชวี ้ ดั (Active Management)
3.9. ดัชนีชวี ้ ดั /อ้ำงอิง (Benchmark) :
1.ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน (%):100.00
หมำยเหตุ:บริษัทจัดกำรจะใช้ตวั ชีว้ ดั ตำมกองทนหลักในสกุลเงินเยน ปรับด้วยต้นทุนกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่ำสกุลเงินบำท
ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตำมสัดส่วนกำรทำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 90 ของมูลค่ำเงินลงทุนในต่ำงประเทศ
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หมำยเหตุ:
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ ริษัทจัดกำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทุนที่
กำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจนถึงวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั คำอธิบำยเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั และ
เหตุผลในกำรเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดกำร ภำยในเวลำที่ผลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรตัดสินใจ
ลงทุนได้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน และ/หรือ ประกำศ
ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในกำรใช้
เปรียบเทียบในกรณีทผี่ อู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทำหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตรำดังกล่ำวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษทั จัดกำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำทีผ่ ลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลกำรตัดสินใจ
ลงทุนได้
3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่มีเป้ำหมำยให้ผลตอบแทนในกำรถือครองหน่วยลงทุนในระยะยำว โดยจะลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ ชื่อ JPMorgan Japan (Yen) Fund (“กองทุนหลัก”) จัดตัง้ และบริหำรจัดกำรโดยบริษัท JPMorgan Funds (Asia)
Limited และเป็ นกองทุนรวมที่จดั ตัง้ ภำยใต้กฎหมำยของประเทศฮ่องกง (Hong Kong) และอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของ Securities and Futures
Commission (SFC Hong Kong) ซึ่งเป็ นสมำชิกสำมัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวม
ประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริษัทจัดกำรจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักด้วยสกุลเงินเยนเป็ นสกุลเงินหลัก และกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพ ย์สินในสกุลเงินเยน
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็ นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ หรือสิงคโปร์ดอลลำร์ ในภำยหลังก็ได้ โดยถือว่ ำได้รบั ควำม
เห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ใช้ในกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดกำรจะคำนึงถึงประโยชน์
ของกองทุนเป็ นสำคัญ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน โดยส่งจดหมำยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรำย และประกำศไว้ที่
สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง กองทุนหลักข้ำงต้นมีกำรเสนอขำยในหลำยคลำส (classes) ซึ่งสำมำรถลงทุนได้ทงั้ ผูล้ งทุนทั่วไป และ/หรือผูล้ งทุนสถำบัน โดยแต่ละคลำสของหน่วย
ลงทุนอำจมีควำมแตกต่ำงกันในเรื่องของนโยบำยกำรจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่ำธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผูล้ งทุน เป็ นต้น ซึ่งบริษัทจัดกำรจะ
พิจำรณำเลือกลงทุนใน Class (acc) - JPY อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตำมควำม
เหมำะสมในภำยหลังก็ได้ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนให้เป็ นไปตำมที่ได้ระบุในหนังสือชีช้ วนฯ นี ้ โดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
(รำยละเอียดของประเภทของ Share classes สำมำรถดูเพิ่มเติมได้จำกหนังสือชีช้ วนของกองทุนหลักจำกเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)
2. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตำมอัตรำส่วนทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศกำหนด และจะลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี ไม่
ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตำมอัตรำส่วนที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศกำหนด
3. ในกรณีที่กองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund มีกำรลงทุนในหลักทรัพย์ ตรำสำร และ/หรือสัญญำของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์
(Unlisted company) และ/หรือตรำสำรแห่งหนีท้ ี่ไม่ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือ
ต่ำกว่ำทีส่ ำมำรถลงทุนได้ (Non - investment grade) โดยมีอตั รำส่วนกำรลงทุนรวมกันทัง้ หมดมำกกว่ำร้อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนหลัก บริษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
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(1) บริษัทจัดกำรจะปรับลดสัดส่วนกำรลงทุนในกองทุนหลักเพื่อให้กำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่ำว มีอตั รำส่วนกำรลงทุนรวมกันทัง้ หมดไม่
เกินร้อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล ภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ทรำบถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว ยกเว้นกรณีที่เกิดจำกปัจจัย
ที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็ นและสมควรที่ทำให้ไม่สำมำรถดำเนินกำรภำยในระยะเวลำข้ำงต้น บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้เสร็จสิน้ โดยไม่ชกั ช้ำ
(2) หำกกำรดำเนินกำรปรับลดสัดส่วนกำรลงทุนในกองทุนหลักข้ำงต้น มีผลทำให้กำรลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ กองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีนอ้ ยกว่ำร้อย
ละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่แทน
กองทุนเดิม โดยกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวจะต้องมีนโยบำยกำรลงทุนทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี
เจแปนเฮดจ์ปันผล และมีคณ
ุ สมบัตติ ำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้เสร็จสิน้ โดยไม่ชกั ช้ำ และ
จะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบต่อไป
(3) หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรคัดเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่
จะดำเนินกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยจะดำเนินกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตำมจำนวนที่ รวบรวมได้
หลังหักค่ำใช้จ่ำยและสำรองค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ำมี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของกองทุน
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ำย/เลิกกองทุนตำมข้อ 3. ข้ำงต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นำเรื่องกำรลงทุนในหรือมีไว้
ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึง
กำรนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มำบังคับใช้ในช่วงดำเนินกำรคัดเลือก
และ/หรือเตรียมกำรลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่ำว
4. เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่ำงประเทศในตรำสำรหนีแ้ ละ/หรือเงินฝำกที่ออก รับรอง รับอำวัล หรือคำ้ ประกันกำรจ่ำยเงิน โดยภำครัฐบำล
รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรเงิน และ/หรือภำคเอกชนคุณภำพดี โดยตรำสำรดังกล่ำวได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผูอ้ อกตรำสำรอยู่
ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตรำสำรดังกล่ำวเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้องได้รบั กำรจัดอันดับควำม
น่ำเชื่อถือของตรำสำร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้เท่ำนัน้
5. กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในตรำสำรแห่งหนีใ้ นประเทศ หรือเงินฝำกในสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยไทย ที่มีอำยุของตรำสำรหรือสัญญำ หรือ
ระยะเวลำกำรฝำกเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่ำ 1 ปี โดยเป็ นกำรลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรสำรองเงินไว้สำหรับกำรดำเนินงำน รอกำรลงทุน หรือรักษำ
สภำพคล่องของกองทุน
6. ในส่วนของกำรลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured note) ตรำสำรหนีท้ ี่มีอนั ดับ
ควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำทีส่ ำมำรถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตรำสำรหนีท้ ี่ไม่ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated securities) และ
ตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) อย่ำงไรก็ตำม กองทุนสำมำรถมีไว้ซ่งึ ตรำสำรหนีท้ ี่มีอนั ดับควำม
น่ำเชื่อถือต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non - investment grade) เฉพำะกรณีที่ตรำสำรหนีไ้ ด้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่สำมำรถลงทุนได้
(Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่ำนัน้
7. โดยปกติกองทุนจะทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเกือบทัง้ หมด โดยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 90
ของมูลค่ำเงินลงทุนในต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่สถำนกำรณ์กำรลงทุนในต่ำงประเทศเกิดเหตุกำรณ์ไม่ปกติ เช่น ภำวะตลำดหุน้ ที่กองทุนหลัก
ลงทุนหรือมีไว้มีควำมผันผวน เป็ นต้น หรือในกรณีที่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนมำก และ/หรือในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั หรือมี
เหตุผลที่จำเป็ นและสมควร กองทุนอำจไม่สำมำรถดำรงสัดส่วนของกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Hedge Ratio) ให้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 90
ของมูลค่ำเงินลงทุนในต่ำงประเทศเป็ นกำรชั่วครำวได้ โดยมีระยะเวลำไม่เกิน 10 วันทำกำร ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวบริษัทจัดกำรจะรำยงำนกำรไม่
สำมำรถลงทุนให้เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงกำรต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อทรำบโดยพลัน
8. กองทุนอำจจะเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึง
กำรป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) จำกกำรลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร เช่น กำรทำสัญญำสวอปและ/หรือสัญญำฟอร์เวิรด์ ที่อำ้ งอิงกับ
อัตรำแลกเปลี่ยน/ด้ำนรำคำตรำสำร/อัตรำดอกเบีย้ ซึ่งพิจำรณำจำกสภำวะกำรณ์ของตลำด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
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แนวโน้มและทิศทำงรำคำของหลักทรัพย์ที่ลงทุน กำรออกสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำที่อำ้ งอิงกับดัชนีอำ้ งอิง กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ที่อำจจะส่ง ผลกระทบเชิง
ลบอย่ำงมีนยั สำคัญของกองทุน และค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำทำธุรกรรมสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ เป็ นต้น
9. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำ กำรลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรือกำรลงทุนในกองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund ไม่เหมำะสมอีกต่อไป
เช่น มีกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่ำวไม่เป็ นไปตำมที่คำดไว้ หรือไม่สำมำรถลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนดังกล่ำวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวมีกำรกระทำผิดตำมควำมเห็นของหน่วยงำนกำกับดูแลของกองทุนต่ำงประเทศ
และ/หรือเมื่อเกิดเหตุกำรณ์หรือคำดกำรณ์ได้ว่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ จนอำจส่งผลให้กำรลงทุนในกองทุนต่ำงประเทศเป็ นภำระต่อผู้
ลงทุนโดยเกินจำเป็ น เป็ นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund ได้เลิกโครงกำรในขณะที่บริษัทจัดกำรยังดำเนินกำรบริหำรและ
จัดกำรลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
เมื่อปรำกฏกรณีตำมข้อ 9. ข้ำงต้นแล้วมีผลทำให้กำรลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ กองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลำบัญชีนอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกกองทุนต่ ำงประเทศกองทุนใหม่แทน
กองทุนเดิม โดยกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวจะต้องมีนโยบำยกำรลงทุนทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี
เจแปนเฮดจ์ปันผล และมีคณ
ุ สมบัตติ ำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด โดยอำจเป็ นกองทุนที่บริหำรและจัด กำรลงทุนโดย JPMorgan
Funds (Asia) Limited หรือไม่ก็ได้ และในกำรโอนย้ำยกองทุนดังกล่ำว บริษทั จัดกำรอำจพิจำรณำดำเนินกำรในครัง้ เดียว หรือทยอยโอนย้ำยเงินทุน ซึ่ง
อำจส่งผลให้ในช่วงเวลำดังกล่ำวกองทุนอำจมีไว้ซ่งึ หน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศมำกกว่ำ 1 กองทุนก็ได้
หำกเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรคัดเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ ในกำร
เลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมของกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล โดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินกำร
จำหน่ำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตำมจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยและสำรองค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ ยวข้องของกองทุน
(ถ้ำมี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของกองทุนทัง้ นี ้ หำกมีกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบโดยพลัน โดยส่งจดหมำยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรำย และประกำศไว้ที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ
ผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ำย/เลิกกองทุนข้ำงต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นำเรื่องกำรลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หน่วย
ลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงกำรนำ
เงินไปลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มำบังคับใช้ในช่วงดำเนินกำรคัดเลือกและ/
หรือเตรียมกำรลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่ำว
10. ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนในกองทุนหลักไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิลดลง
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(1) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วันทำกำรใดติดต่อกัน คิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมลู ค่ำทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทำงกำรดำเนินกำรโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ปรำกฏเหตุ
(2) ดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรดำเนินกำรตำม (1) ให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรำกฏเหตุ
(3) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมตำม (1) ต่อผูท้ ี่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผทู้ ี่สนใจจะลงทุนรับรูแ้ ละเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนะของกองทุน
รวม และบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้บคุ ลำกรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำวด้วย
อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรตำมข้อ (2) บริษัทจัดกำรสำมำรถขอผ่อนผันต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
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ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีกำรดำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ำย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องกำรลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินใน
ต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มำบังคับใช้ในช่วงดำเนินกำร
คัดเลือกและ/หรือเตรียมกำรลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่ำว
11. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนำคตให้เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
หรือกองทุนรวมที่มีกำรลงทุนโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลับมำเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่
ทำให้ระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุนซึ่งขึน้ อยู่กบั สถำนกำรณ์ตลำด โดยเป็ นไป
เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่ำว โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่ว ยลงทุน (ถ้ำ
มี)
12. ในกำรคำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรอำจไม่นบั ช่วงระยะเวลำดังนีร้ วมด้วย ทัง้ นี ้ โดยจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ
(12.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(12.2) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้ งใช้ในกำรจำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจำกได้รบั คำสั่งขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอกำรลงทุน ทัง้ นี ้ ต้อง
ไม่เกินกว่ำ 10 วันทำกำร
สรุปข้อมูลสาคัญทีผ่ ู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund (กองทุนหลัก):
ชื่อกองทุน

JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY

ลักษณะเฉพาะของ
Class (acc) - JPY

(1) เป็ น Class ที่เสนอขำยให้กบั นักลงทุนทั่วไป

วันทีเ่ ริ่มเสนอขายกองทุน

6 สิงหำคม 2512

วันทาการซือ้ ขาย

ทุกวันทำกำรซือ้ ขำยของกองทุน

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน :

กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยำวโดยเน้นกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ของประเทศญี่ป่ นุ และหลักทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งมีผลตอบแทนเกี่ยวเนื่องกับภำวะ
เศรษฐกิจของญี่ป่ นุ
ผูจ้ ดั กำรกองทุนจะประเมินถึงผลกระทบเชิงลบต่อผูอ้ อกตรำสำรที่กองทุนพิจำรณำ
ลงทุนทัง้ จำกปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล อย่ำงไรก็ตำม กองทุนยัง
สำมำรถลงทุนและถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่อำจได้รบั ผลกระทบในเชิงลบจำก
ปัจจัยดังกล่ำวได้
กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรอนุพนั ธ์ เช่น ออปชั่น, วอร์แรนท์ และฟิ วเจอรส์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรลงทุน และเพื่อควำมเหมำะสมในบำงสถำนกำรณ์ผจู้ ดั กำรกองทุน
อำจถือเงินสดหรือตรำสำรที่มีลกั ษณะเดียวกับเงินสดเป็ นจำนวนมำกในพอร์ตกำรลงทุน
ของกองทุน
ทัง้ นี ้ กองทุนจะมีกำรลงทุนในทรัพย์สินที่อยู่ในรูปของเงินหยวนของจีน (Renminbi:
RMB) ภำยใต้ขอ้ จำกัดที่กำหนดไว้

ตัวชีว้ ัด (Benchmark)

TOPIX Net Index

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

JPMorgan Funds (Asia) Limited

ผู้จัดการกองทุน

JF Asset Management Limited

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

(2) ทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนในสกุลเงินเยน และไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผล

31/01/2022

Page 15

ผู้ดูแลผลประโยชน์ /
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

เว็บไซต์

สำมำรถดูขอ้ มูลหนังสือชีช้ วนฯ ของกองทุนหลัก และรำยละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์:
www.jpmorganassetmanagement.com

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร

ไม่เกิน 1.50%

(2) ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.20%

2. ค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากผู้ซอื้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
(1) ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 5% (ได้รบั กำรยกเว้นโดยไม่เรียกเก็บ)

(2) ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบนั เรียกเก็บ 0%)

หมำยเหตุ :
1) กองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY (กองทุนหลัก) จะคืน (rebate) ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรให้แก่กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปน
เฮดจ์ปันผล ในอัตรำร้อยละ 50 ของค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรของกองทุนหลัก โดยเก็บเข้ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล ทัง้ นี ้ กำร
คืนค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวอำจปรับเปลีย่ นได้ตำมกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรของกองทุนหลัก (ถ้ำมี)
2) กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล จะเป็ นผูร้ บั เงินค่ำส่งเสริมกำรขำยที่ได้รบั จำกตัวแทนกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (ถ้ำมี) โดยจะนำเงิน
ดังกล่ำวเก็บเข้ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
ความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุน (Diversification risk)
กองทุนนีม้ ีควำมเฉพำะเจำะจงในระดับสูง แม้ว่ำพอร์ตกำรลงทุนของกองทุนจะมีกำรกระจำยกำรลงทุนเป็ นอย่ำงดี แต่กองทุนอำจจะมีควำมผันผวน
มำกกว่ำกองทุนที่มีกำรกระจำยกำรลงทุนในฐำนกว้ำง (Broad-Based Fund) เช่นกองทุนที่ลงทุนในตรำสำรทุนทั่วโลกหรือทั่วทัง้ ภูมิภำค ส่งผลให้กองทุนนี ้
อำจได้รบั ผลกระทบในเชิงลบ
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency risk)
ทรัพย์สินและรำยได้จำกกำรลงทุนอำจมีสกุลเงินที่แตกต่ำงไปจำกสกุลเงินหลักของกองทุน ดังนัน้ ผลกำรดำเนินงำนของกองทุนจึงได้รบั ผลกระทบจำก
ควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน ผูล้ งทุน จึงอำจจะมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินเพิ่มขึน้
ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity risk)
ตลำดตรำสำรทุนอำจจะมีควำมผันผวนอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยมีรำคำปรับตัวขึน้ ลงอย่ำงรุนแรง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ในภำวะที่ตลำดตรำสำรทุนมีควำมแปรปรวนสูง มูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนอำจผันผวนและกองทุนอำจจะประสบผลขำดทุนอย่ำงมำกได้
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ความเสี่ยงจากการป้ องกันความเสี่ยง (Hedging risk)
ผูจ้ ดั กำรกองทุน อำจใช้เครื่องมือในกำรป้องกันควำมเสี่ยงเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของภำวะตลำดและอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน แต่ ไม่มีกำร
รับประกันว่ำกำรใช้เครื่องมือในกำรป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำวจะบรรลุผลตำมที่ตอ้ งกำร กองทุนอำจมีควำมเสี่ยงด้ำนตลำดและอัตรำแลกเปลี่ยน และ
ได้รบั ผลกระทบที่ไม่พึงพอใจได้ ทัง้ นี ้ กำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน (ถ้ำมี) อำจครอบคลุมทรัพย์สินทัง้ หมดของกองทุน หรือไม่ก็ได้
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินทีล่ งทุนในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Class currency risk)
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดอำจลงทุนในทรัพย์สินที่มีสกุลเงินแตกต่ำงไปจำกสกุลเงินหลักของกองทุน และ/หรือ สกุลเงินหลักที่ใช้ในกำรลงทุนของผูล้ งทุน ผู้
ลงทุนอำจได้รบั ผลขำดทุนจำกกำรทีค่ ำ่ ของสกุลเงินที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ใช้ลงทุน เช่น ผูล้ งทุนใช้เงินเยนเป็ น
สกุลเงินหลักในกำรลงทุน และเลือกทีจ่ ะลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดที่ลงทุนในทรัพย์สินที่เป็ นสกุลเงินดอลลำร์ฮ่องกง อำจมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
มำกกว่ำ และอำจได้รบั ผลขำดทุนจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงสกุลเงินดังกล่ำว
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดทีม่ ีการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Currency Hedged
Classes risk)
หน่วยลงทุนชนิดที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อให้ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนสอดคล้องกับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนของหน่ วย
ลงทุนชนิดที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็ นเงินสกุลหลักของกองทุน อำจมีตน้ ทุนในกำรป้องกันควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำนวนสูงมำกซึ่งขึ น้ อยู่กบั สภำวะ
ของตลำดในขณะนัน้ และไม่มีกำรรับประกันว่ำจะมีเครื่องมือในกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่เหมำะสม หรือบรรลุผลตำมที่พึงประสงค์ ซึ่งภำยใต้สถำนกำรณ์
ดังกล่ำว ผูล้ งทุนยังคงมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนในทำนองเดียวกับกรณีที่ไม่มีกำรป้องกันควำมเสี่ ยง และหำกคู่สญ
ั ญำของ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ ผูล้ งทุนอำจมีควำมเสี่ยงเช่นเดียวกับกรณีที่ไม่มีกำรป้องกันควำมเสี่ย งและอำจประสบกับผล
ขำดทุนมำกยิ่งขึน้ ได้
หมายเหตุ:
(1) ข้อควำมในส่วนของกองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund ได้ถกู คัดเลือกมำเฉพำะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมำจำกต้นฉบับภำษำอังกฤษ ดังนัน้ ใน
กรณีที่มีควำมแตกต่ำงหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภำษำอังกฤษ ให้ถือตำมต้นฉบับภำษำอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรซึ่งบริษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่มีนยั สำคัญ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรให้
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
3.12. รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :
กองทุนมีนโยบำยลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือกำรหำดอกผล
โดยวิธีอื่น
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ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities)
1. ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.1 ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี ้
1.1 ไม่มีขอ้ กำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผลู้ งทุนมีภำระผูกพันมำกกว่ำมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำร
1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ นตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสำมำรถขำยคืนผูอ้ อกตรำสำรได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตรำสำรที่ถกู ต้องครบถ้วนและมีกำรปรับปรุงเป็ นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจัดกำรสำมำรถเข้ำถึงได้เพื่อนำมำประกอบกำร
พิจำรณำตัดสินใจลงทุนได้อย่ำงสม่ำเสมอ และมีขอ้ มูลรำคำทีส่ ะท้อนมูลค่ำยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่ำวต้องอ้ำงอิงจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่ อถือได้ซ่งึ จัดทำตำม
หลักวิชำกำรอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนของตรำสำรเพิ่มเติมจำกที่กำหนดในข้อ 1.
ในกรณีที่เป็ นกำรลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่ออกตรำสำรดังกล่ำวเพื่อชำระหนีก้ ำรค้ำ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เ งิน ดังกล่ำวต้องมีกำร
รับอำวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี ้
(1) ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
(2) ธนำคำรออมสิน
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
(5) ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
(6) ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
(7) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
(8) สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผูร้ บั ฝำกตำม (1) – (7)
ทัง้ นี ้ กำรอำวัลหรือกำรรับรองดังกล่ำวต้องเป็ นกำรอำวัลหรือกำรรับรองผูส้ ่งั จ่ำยหรือผูอ้ อกตั๋ว ทัง้ จำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ตำมที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงิน
หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงิน ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็ นหน่วยที่กำรออกอยู่ภำยใต้บงั คับกฎหมำยไทย ต้องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังนี ้
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1. มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่ำวต้องมีนโยบำยกำรลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้กบั กำรลงทุนในหน่วย CIS ของ
กองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.2.1 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้
1.2.2 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
1.2.3 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของ
กองทุนนัน้
1.2.4 มีกำรลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
1.3. ในกรณีที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่ำวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจำกที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.
2.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
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ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกของผูร้ บั ฝำกดังนี ้
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมำชิก
10. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ ที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผูร้ บั ฝำกตำม 1. – 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
กำรลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. คู่สญ
ั ญำ ต้องเป็ นนิติบคุ คลดังนีท้ สี่ ำมำรถเข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน reverse repo ได้ตำมกฎหมำยไทย
1.1 ธนำคำรพำณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนำคำรแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนเพื่อกำรฟื ้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรแห่งประเทศไทย
1.8 นิติบคุ คลที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้
1.9 ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
2. ตรำสำรที่ใช้ในกำรทำ reverse repo ต้องเป็ นตรำสำรดังนี ้
2.1 ตรำสำรภำครัฐไทยและตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ โดยกรณีเป็ นตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน บัตรเงินฝำก หรือหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ที่ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภำระ
ผูกพัน ซึ่งมีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั๋ว และเป็ นตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวง
ถำมหรือเมื่อได้เห็น
2.4 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่มีอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มำจำกกำรจัด credit rating ระยะสัน้
ด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตรำสำรหนีซ้ ่งึ มีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึน้ ทะเบียนในตลำดซือ้ ขำยตรำสำรหนี ้ หรือที่มีขอ้ มูลรำคำที่น่ำเชื่อถือและอ้ำงอิงได้ซ่งึ มีกำรเปิ ดเผยต่อ
สำธำรณชน โดยตรำสำรหนีด้ งั กล่ำวต้องมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้ อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ ดังกล่ำวตำมที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตรำสำรหนีซ้ ่งึ มีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขนึ ้ ทะเบียนในตลำดซือ้ ขำยตรำสำรหนี ้ หรือที่มีขอ้ มูลรำคำทีน่ ่ำเชื่อถือและอ้ำงอิงได้ซ่งึ มีกำรเปิ ดเผยต่อ
สำธำรณชน โดยตรำสำรหนีด้ งั กล่ำวต้องมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
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2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้ อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ ดังกล่ำวตำมที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตำมที่สำนักงำนกำหนดเพิ่มเติมโดยอำศัยอำนำจตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
3. ระยะเวลำกำรรับชำระหนีข้ อง reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดกำรต้องปฏิบตั ิสำหรับกำรลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญำมำตรฐำนตำมที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ำมนำหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซอื ้ ไปขำยหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้ำลักษณะดังนี ้
4.2.1 เป็ นกำรขำยหรือโอนตำมข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่ำว
4.2.2 เป็ นกำรขำยตำม repo ที่เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรกูย้ มื
เงินในนำมของกองทุนรวมและกำรก่อภำระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซอื ้ ณ วันเริ่มต้นสัญญำ ต้องมีมลู ค่ำเป็ นไปตำมสมกำรกำรคำนวณตำมวิธีกำรดังนี ้
มูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซอื ้ มำกกว่ำ (รำคำซือ้ x (1 + discount rate))
ทัง้ นี ้ รำคำซือ้ เท่ำกับ รำคำที่กองทุนชำระให้แก่คสู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ นค่ำซือ้ หลักทรัพย์หรือตรำสำรตำม reverse repo
4.4 กำรดำรงมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซอื ้ ณ สิน้ วัน ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
4.4.1 มูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ มำกกว่ำ (มูลค่ำ reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มลู ค่ำหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซอื ้ ณ สิน้ วัน ไม่เป็ นไปตำมสมกำรใน 4.4.1 บริษัทจัดกำรต้องเรียกให้ค่สู ญ
ั ญำโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือ
หลักทรัพย์หรือตรำสำรทีส่ ำมำรถใช้ในกำรทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มลู ค่ำรวมของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซอื ้ และทรัพย์สินที่โอนมำดังกล่ำว
เป็ นไปตำมวิธีกำรดังกล่ำว ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่มลู ค่ำหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซอื ้ ลดลงกว่ำสมกำรใน 4.4.1 เว้นแต่เป็ นกรณีตำม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตำมสมกำรใน 4.4.1 แสดงผลว่ำมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซอื ้ ณ สิน้ วัน มีมลู ค่ำน้อยกว่ำมูลค่ำ reverse repo x (1 +
discount rate) เป็ นจำนวนไม่เกิน 5 ล้ำนบำท หรือไม่เกิน 5% ของรำคำซือ้ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ และมีกำรกำหนดเรื่องดังกล่ำวไว้ในสัญญำซึ่งได้
กำหนดโดยพิจำรณำถึงปั จจัยควำมเสีย่ งของคู่สญ
ั ญำ (counterparty risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดำเนินกำรตำม 4.4.2 ก็ได้
4.5 กำรคำนวณมูลค่ำ reverse repo ตำม 4.4 ให้คำนวณดังนี ้
4.5.1 คำนวณจำกรำคำซือ้ รวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบั จำก reverse repo จนถึงวันที่มีกำรคำนวณ
4.5.2 คำนวณเป็ นรำยธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กบั คู่สญ
ั ญำรำยเดียวกันและมีขอ้ ตกลง
กำหนดให้สำมำรถบังคับชำระหนีต้ ำมธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจำกหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซอื ้ หรือทรัพย์สินที่โอนตำม 4.4.2 (ถ้ำมี) ของธุรกรรมที่เกิดจำก
reverse repo รำยกำรอื่นได้
4.6 discount rate ที่นำมำใช้ในกำรคำนวณ ต้องเป็ นกำรกำหนดขึน้ โดยคำนึงถึงปัจจัยควำมเสี่ยงของคู่สญ
ั ญำ หลักทรัพย์ หรือตรำสำรที่ซอื ้ แล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังนี ้
1. คู่สญ
ั ญำ ต้องมีค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ เป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending) (“SBL”) โดยในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญำดังกล่ำวกระทำกำรในฐำนะตัวแทนของผูย้ ืม ผูย้ ืมต้องเป็ นบุคคลดังนีท้ สี่ ำมำรถประกอบธุรกิจ
หรือดำเนินกิจกำรได้ตำมกฎหมำยไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนำคำรแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื ้ นฟู
1.4 ธนำคำรเพื่อกำรนำเข้ำและกำรส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนำคำรพำณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
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1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมลู ค่ำทรัพย์สินของผูล้ งทุนแต่ละรำยตัง้ แต่ 1 ล้ำนบำทขึน้ ไป
1.10 กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
1.11 นิติบคุ คลอื่นตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็ นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝำกหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยทำหน้ำที่เป็ น
นำยทะเบียนหลักทรัพย์
3. กำรวำงหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดกำรต้องดำเนินกำรดังนี ้
3.1 ดำเนินกำรให้มีกำรวำงหรือเรียกหลักประกันจำกผูย้ ืมเพื่อเป็ นประกันกำรให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็ นหลักประกันดังนี ้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตรำสำรภำครัฐไทย
3.1.3 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน บัตรเงินฝำก หรือหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ที่ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนำคำรที่มกี ฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึน้ เป็ นผูม้ ีภำระ
ผูกพัน
3.1.4 ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั๋วและเป็ นตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อ
ทวงถำมหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่มีอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
3.1.5.1 มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (issue rating) หรือ อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำรหรือคู่สญ
ั ญำ (issuer rating) อยู่
ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มำจำกกำรจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.1.5.2 มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของผูม้ ีภำระผูกพันในฐำนะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ำ้ ประกัน (guarantor rating) อยู่ในอันดับ investment
grade
3.1.6 ตรำสำรหนีท้ ี่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือคำ้ ประกันที่ธนำคำรพำณิชย์เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันกำรคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)
3.2 ดำเนินกำรให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตำม 3.1 หรือดำเนินกำรโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้ บลจ. สำมำรถบังคับชำระหนีเ้ อำจำก
หลักประกันดังกล่ำวได้โดยพลัน
3.3 ห้ำมนำหลักประกันตำม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขำยต่อหรือทำให้ไม่สำมำรถบังคับตำมหลักประกันนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นกำรบังคับชำระหนี ้
ตำมข้อตกลงในธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์ นัน้ เอง
3.4 ดำรงมูลค่ำหลักประกัน ณ สิน้ วัน มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 100% ของมูลค่ำหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็ นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่ำวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี ้
3.5.1 เงินฝำกในธนำคำรพำณิชย์หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝำกหรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ดังนี ้
3.5.2.1 บัตรเงินฝำก หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภำระผูกพัน
3.5.2.2 ตั๋วสัญญำใช้เงินที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั๋ว และเป็ นตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถำมหรือเมื่อ
ได้เห็น
3.5.2.3 ตั๋วสัญญำใช้เงินที่มีอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังนี ้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มำจำกกำรจัด credit rating ระยะ
สัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตรำสำรภำครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สำหรับตรำสำรภำครัฐไทย
4. ลักษณะและสำระสำคัญของสัญญำ ให้ใช้สญ
ั ญำที่มีลกั ษณะและสำระสำคัญของสัญญำตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงำน สัญญำยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
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ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภทสินค้ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อำ้ งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำได้ตอ้ งมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำงดังนี ้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้
1.2 อัตรำดอกเบีย้
1.3 อัตรำแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 ดัชนีเงินเฟ้อ
1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
ในกรณีที่ derivatives อ้ำงอิงกับรำคำของ underlying ข้ำงต้น รำคำที่อำ้ งอิงดังกล่ำวต้องเป็ นรำคำปัจจุบนั (spot price) หรือรำคำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
(futures price) เท่ำนัน้ ทัง้ นี ้ รำคำของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่ำว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่ำง
กว้ำงขวำงและเปิ ดเผยไว้อย่ำงแพร่หลำยด้วย
2. เงื่อนไขกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับกำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่ำงชัดเจนในโครงกำร
2.2 เป็ นกำรเข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.2.1 เป็ น derivatives ที่ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives (derivatives on organized exchange)
2.2.2 เป็ น derivatives ซึ่งซือ้ ขำยนอกศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives (OTC derivatives) ดังนี ้
2.2.2.1 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ น ธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซือ้ ขำย
derivatives หรือผูค้ ำ้ derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่ำงประเทศ ต้องมีค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ นนิติบคุ คลที่ได้รบั อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภำยใต้กำร
กำกับดูแลโดยหน่วยงำนกำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมำชิกสำมัญของ IOSCO หรือที่เป็ นสมำชิกของ WFE
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีกำรชำระหนีด้ ว้ ยกำรส่งมอบสินค้ำเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง สินค้ำนัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำ
กองทุนจะเป็ นผูม้ ีสิทธิรบั มอบหรือมีหน้ำที่ส่งมอบสินค้ำนัน้ ก็ตำม
3. หลักเกณฑ์กำรจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อกำรชำระหนีต้ ำมภำระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดกำรต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณ
ุ ภำพและมีสภำพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภำระที่กองทุนอำจต้องชำระหนีต้ ำมข้อตกลงเมื่อ
derivatives สิน้ สุดลงไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทจัดกำร ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทุนใน derivatives ดังกล่ำวต้องเป็ นไป
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดกำรต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1 ให้ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ำยุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดกำรทรำบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ำยของแต่ละเดือน ทัง้ นี ้ ในกรณี
ที่วนั ดังกล่ำวเป็ นวันหยุดทำกำรของบริษัทจัดกำร ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ำยุติธรรมภำยในวันทำกำรถัดไป
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมีนยั สำคัญ ให้ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ำยุติธรรมของ
derivatives ให้บริษัทจัดกำรทรำบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งยินยอมให้มีกำรล้ำงฐำนะ derivatives เมื่อบริษัทจัดกำรร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำใน credit derivatives
บริษัทจัดกำรต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขดังนี ้
6.1 เข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำใน credit derivatives ได้เฉพำะเพื่อกำรลดควำมเสี่ยงเท่ำนัน้
6.2 เข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำได้เฉพำะ credit derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังนี ้
กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

31/01/2022

Page 22

6.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ อื ้ ประกันควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนีต้ ำม obligation
ของผูผ้ กู พันตำม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญำที่อยู่ในฐำนะผูข้ ำยประกันควำมเสี่ยงมีภำระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตำมข้อตกลงซือ้ ประกันควำมเสี่ยงเมื่อ
เกิด credit event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซือ้ ประกันควำมเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้ สุดในวันครบกำหนด
ตำมปกติ) ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำ obligation จะมีเพียงรำยกำรเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลำยรำยกำรซึ่งกำหนดให้ผขู้ ำย
ประกันควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ชำระหนีเ้ มื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็ นรำยแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด
credit event ขึน้ กับ obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีกำรชำระรำคำกันเฉพำะในส่วนของสินทรัพย์รำยนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบ
กำหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation ทุกรำยกำรในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ อื ้ ประกันควำมเสี่ยงของสินทรัพย์อำ้ งอิงที่เกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบั
จำกสินทรัพย์อำ้ งอิง โดยผูข้ ำยประกันควำมเสี่ยงมีภำระผูกพันที่จะจ่ำยผลตอบแทนในอัตรำคงที่หรืออัตรำลอยตัวที่อำ้ งอิงกับอัตรำดอกเบี ย้ ตำมที่จะตกลง
กัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ำมี) ของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์อำ้ งอิง เพื่อแลกกับกำรที่ผซู้ อื ้ ประกันควำมเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึน้ (ถ้ำมี)
ของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์อำ้ งอิงให้กบั ผูข้ ำยประกันควำมเสี่ยง จนกว่ำจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญำ (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3 ต้องใช้สญ
ั ญำมำตรฐำนตำมที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญำมำตรฐำนอื่นตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีขอ้ ตกลงที่มีลกั ษณะดังนี ้
6.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตำมกฎหมำย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือกฎหมำยอื่น
6.3.2 ไม่มีขอ้ กำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตรำสำรแห่งหนีห้ รือสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำที่ credit derivatives นัน้ อ้ำงอิงเสื่อมเสียไป
6.3.3 ไม่มีขอ้ กำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่คสู่ ญ
ั ญำ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในต่ำงประเทศ :
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่ประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี ้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้มีควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรื อกำร
หำดอกผลโดยวิธิอื่น
ทัง้ นี ้ กำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำในต่ำงประเทศ ตรำสำรหรือสัญญำดังกล่ำวต้องเสนอขำยหรือเป็ นกำรทำสัญญำในประเทศที่มีหน่วยงำนกำกับดูแล
ด้ำนหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมำชิกสำมัญของ IOSCO หรือที่มีกำรซือ้ ขำยในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เป็ นสมำชิกของ WFE
หรือเป็ นตรำสำรของบริษัทที่จดั ตัง้ และเสนอขำยใน GMS
ส่วนที่ 1: ตราสาร TS (Transferable Securities)
1. ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.2 ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี ้
1.1 ไม่มีขอ้ กำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผลู้ งทุนมีภำระผูกพันมำกกว่ำมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำร
1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ นตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสำมำรถขำยคืนผูอ้ อกตรำสำรได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตรำสำรที่ถกู ต้องครบถ้วนและมีกำรปรับปรุงเป็ นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจัดกำรสำมำรถเข้ำถึงได้เพื่อนำมำประกอบกำร
พิจำรณำตัดสินใจลงทุนได้อย่ำงสม่ำเสมอ และมีขอ้ มูลรำคำทีส่ ะท้อนมูลค่ำยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่ำวต้องอ้ำงอิงจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่ อถือได้ซ่งึ จัดทำตำม
หลักวิชำกำรอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนของตรำสำรเพิ่มเติมจำกที่กำหนดในข้อ 1.
ในกรณีที่เป็ นกำรลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่ออกตรำสำรดังกล่ำวเพื่อชำระหนีก้ ำรค้ำ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เ งิน ดังกล่ำวต้องมีกำร
รับอำวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี ้
(1) ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
(2) ธนำคำรออมสิน
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
(5) ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
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(6) ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
(7) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
(8) สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผูร้ บั ฝำกตำม (1) – (7)
ทัง้ นี ้ กำรอำวัลหรือกำรรับรองดังกล่ำวต้องเป็ นกำรอำวัลหรือกำรรับรองผูส้ ่งั จ่ำยหรือผูอ้ อกตั๋ว ทัง้ จำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ตำมที่ระบุ ไว้ในตั๋วแลกเงิน
หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงิน ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็ นหน่วยที่กำรออกอยู่ภำยใต้บงั คับกฎหมำยต่ำงประเทศ ต้องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังนี ้
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะดังนี ้
1.2.1 กำรออกและกำรเสนอขำยอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของหน่วยงำนต่ำงประเทศที่กำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์และตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นสมำชิ ก
สำมัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศที่มีกำรซือ้ ขำยในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศที่เป็ นสมำชิกของ WFE
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เป็ นสมำชิกสำมัญของ IOSCO
1.2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุน CIS ต่ำงประเทศดังกล่ำวต้องอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแล กำร
ออก กำรเสนอขำย และกำรจัดกำรสำหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุนรำยย่อยของประเทศนัน้
1.3 ประเทศที่กำกับดูแลกำรเสนอขำยหน่วยดังกล่ำวมีมำตรกำรให้ควำมคุม้ ครองผูล้ งทุนอย่ำงเพียงพอ ทัง้ นี ้ ตำมรำยชื่อประเทศที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
1.4 ในกรณีเป็ นกำรลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุนดังกล่ำวต้องมีกำรจำกัดกำรกูย้ ืมไว้เฉพำะกรณีมีเหตุจำเป็ นในกำร
บริหำรสภำพคล่องเป็ นกำรชั่วครำวเท่ำนัน้ และมีนโยบำยกำรลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้กบั กำรลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศซึ่งเป็ นกองทุนรวม
ทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.4.1 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวมนัน้ ทัง้ นี ้
หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สินที่เป็ น SIP
1.4.2 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของ
กองทุนรวมนัน้
1.4.3 มีกำรลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนรวมนัน้
ในกรณีกองทุน CIS ต่ำงประเทศที่กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็ นกองทุนที่ม่งุ เน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสำมำรถ
ลงทุนได้ และเมื่อนำทรัพย์สินที่ไม่สำมำรถลงทุนได้มำคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
ดังกล่ำว
1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุน CIS ต่ำงประเทศดังกล่ำวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลกั ษณะ
ทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่เป็ นกรณีที่มีควำมจำเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยก่อนกำรลงทุน บริษัทจัดกำรต้องจัดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลควำมจำเป็ น และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนใน
ลักษณะดังกล่ำวไว้ในหนังสือชีช้ วนด้วย
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจำกที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1
2.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เป็ นสมำชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ต้องเป็ นเงินฝำกในสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศหรือตรำสำรต่ำงประเทศที่เทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศของผูร้ บั ฝำกดังต่อไปนี ้
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1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมำชิก
10. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ ที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผูร้ บั ฝำกตำม 1. – 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (derivatives) ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภทสินค้ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อำ้ งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำได้ตอ้ งมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ
หลำยอย่ำงดังนี ้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้
1.2 อัตรำดอกเบีย้
1.3 อัตรำแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
ในกรณีที่ derivatives อ้ำงอิงกับรำคำของ underlying ข้ำงต้น รำคำที่อำ้ งอิงดังกล่ำวต้องเป็ นรำคำปัจจุบนั (spot price) หรือรำคำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
(futures price) เท่ำนัน้ ทัง้ นี ้ รำคำของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่ำว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่ำง
กว้ำงขวำงและเปิ ดเผยไว้อย่ำงแพร่หลำยด้วย
2. เงื่อนไขกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับกำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่ำงชัดเจนในโครงกำร
2.2 เป็ นกำรเข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.2.1 เป็ น derivatives ที่ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives (derivatives on organized exchange)
2.2.2 เป็ น derivatives ซึ่งซือ้ ขำยนอกศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives (OTC derivatives) ดังนี ้
2.2.2.1 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ น ธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซือ้ ขำย
derivatives หรือผูค้ ำ้ derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่ำงประเทศ ต้องมีค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ นนิติบคุ คลที่ได้รบั อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภำยใต้กำร
กำกับดูแลโดยหน่วยงำนกำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมำชิกสำมัญของ IOSCO หรือที่เป็ นสมำชิกของ WFE
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีกำรชำระหนีด้ ว้ ยกำรส่งมอบสินค้ำเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง สินค้ำนัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำ
กองทุนจะเป็ นผูม้ ีสิทธิรบั มอบหรือมีหน้ำที่ส่งมอบสินค้ำนัน้ ก็ตำม
3. หลักเกณฑ์กำรจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อกำรชำระหนีต้ ำมภำระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดกำรต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณ
ุ ภำพและมีสภำพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภำระที่กองทุนอำจต้องชำระหนีต้ ำมข้อตกลงเมื่อ
derivatives สิน้ สุดลงไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทจัดกำร ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทุนใน derivatives ดังกล่ำวต้องเป็ นไป
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
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5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดกำรต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1 ให้ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ำยุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดกำรทรำบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ำยของแต่ละเดือน ทัง้ นี ้ ในกรณี
ที่วนั ดังกล่ำวเป็ นวันหยุดทำกำรของบริษัทจัดกำร ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ำยุติธรรมภำยในวันทำกำรถัดไป
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมีนยั สำคัญ ให้ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ำยุติธรรมของ
derivatives ให้บริษัทจัดกำรทรำบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งยินยอมให้มีกำรล้ำงฐำนะ derivatives เมื่อบริษัทจัดกำรร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำใน credit derivatives
บริษัทจัดกำรต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขดังนี ้
6.1 เข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำใน credit derivatives ได้เฉพำะเพื่อกำรลดควำมเสี่ยงเท่ำนัน้
6.2 เข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำได้เฉพำะ credit derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังนี ้
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ อื ้ ประกันควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนีต้ ำม obligation
ของผูผ้ กู พันตำม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญำที่อยู่ในฐำนะผูข้ ำยประกันควำมเสี่ยงมีภำระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตำมข้อตกลงซือ้ ประกันควำมเสี่ยงเมื่อ
เกิด credit event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซือ้ ประกันควำมเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้ สุดในวันครบกำหนด
ตำมปกติ) ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำ obligation จะมีเพียงรำยกำรเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลำยรำยกำรซึ่งกำหนดให้ผขู้ ำย
ประกันควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ชำระหนีเ้ มื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็ นรำยแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด
credit event ขึน้ กับ obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีกำรชำระรำคำกันเฉพำะในส่วนของสินทรัพย์รำยนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบ
กำหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation ทุกรำยกำรในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ อื ้ ประกันควำมเสี่ยงของสินทรัพย์อำ้ งอิงที่เกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบั
จำกสินทรัพย์อำ้ งอิง โดยผูข้ ำยประกันควำมเสี่ยงมีภำระผูกพันที่จะจ่ำยผลตอบแทนในอัตรำคงที่หรืออัตรำลอยตัวที่อำ้ งอิงกับอัตรำดอกเบี ย้ ตำมที่จะตกลง
กัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ำมี) ของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์อำ้ งอิง เพื่อแลกกับกำรที่ผูซ้ อื ้ ประกันควำมเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึน้ (ถ้ำมี)
ของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์อำ้ งอิงให้กบั ผูข้ ำยประกันควำมเสี่ยง จนกว่ำจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญำ (กรณีไม่เกิด credit event)
6.3 ต้องใช้สญ
ั ญำมำตรฐำนตำมที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญำมำตรฐำนอื่นตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีขอ้ ตกลงที่มีลกั ษณะดังนี ้
6.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตำมกฎหมำย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือกฎหมำยอื่น
6.3.2 ไม่มีขอ้ กำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตรำสำรแห่งหนีห้ รือสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำที่ credit derivatives นัน้ อ้ำงอิงเสื่อมเสียไป
6.3.3 ไม่มีขอ้ กำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่คสู่ ญ
ั ญำ
3.14. อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ :
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดดังต่อไปนี ้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนหรือสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำส่วนกำรลงทุน บริษัทจัดกำรลงทุนให้เป็ นไปตำมประกำศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1.

ตรำสำรภำครัฐไทย

2.

ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตรำส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป

3.

ไม่จำกัดอัตรำส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
แต่ต่ำกว่ำ 2 อันดับแรก
หน่วย CIS ในประเทศตำมที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 10%
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4.
5.

6.

7.

หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ตำมที่ระบุในข้อ 3.13.2 ส่วนที่
2 ข้อ 1
เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผรู้ บั ฝำกหรือผูอ้ อก
ตรำสำรมีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
5.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.2 เป็ นธนำคำรออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที่
รัฐบำลเป็ นประกัน
ตรำสำรที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
6.1 เป็ นตรำสำรหนี ้ ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย หรือ
สำขำของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศที่ได้รบั อนุญำตให้
ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย
6.2 เป็ นตรำสำรที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
6.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
6.2.2 ผูอ้ อกมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นกำรทั่วไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing
6.2.3 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ < 397 วัน
นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตำม 6.2.1 หรือ 6.2.2 ผูม้ ี
ภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
6.2.3.2 ธนำคำรออมสิน
6.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
6.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
6.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
6.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
แห่งประเทศไทย
6.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
6.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
6.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
6.3 เสนอขำยในประเทศไทย
6.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.5 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
7.1 ตรำสำรที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
7.1.1 เป็ นตรำสำรหนี ้ ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย
และเสนอขำยตรำสำรนัน้ ในต่ำงประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้
ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ.
ต่ำงประเทศที่ได้รบั อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศ
ไทย)
7.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
7.1.3 เป็ นตรำสำรที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
7.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลำดซือ้
ขำยหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี ไม่ต่ำกว่ำ 80%
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นกำรลงทุนในต่ำงประเทศหรือผูม้ ีภำระ
ผูกพันมีภมู ิลำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale)
ไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 10% หรือ
(2) นำ้ หนักของตรำสำรทีล่ งทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 10% หรือ
(2) นำ้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
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8.

7.1.3.2 ผูอ้ อกมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นกำรทั่วไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing
7.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ < 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตำม 7.1.3.1 หรือ
7.1.3.2 ผูม้ ีภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องบุคคลดังนี ้
7.1.3.3.1 บุคคลตำมข้อ 6.2.3.1 – 6.2.3.9
7.1.3.3.2 สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมำชิก
7.1.3.3.3 สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนอง
เดียวกับบุคคลตำมข้อ 7.1.3.3.1 – 7.1.3.3.2
7.1.4 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
7.2 ธุรกรรมดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญำมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
7.2.1 reverse repo
7.2.2 OTC derivatives
7.3 หน่วย CIS ตำมที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ
ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซือ้ ขำยหรืออยู่ใน
ระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซือ้ ขำยในกระดำนซือ้ ขำย
หลักทรัพย์สำหรับผูล้ งทุนทั่วไปของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือของตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่ำวที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตุ
ที่อำจทำให้มีกำรเพิกถอนหน่วยดังกล่ำวออกจำกกำรซือ้ ขำย
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลำดซือ้ ขำย
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝำก ผูอ้ อกตรำสำรหรือคู่สญ
ั ญำ แล้วแต่กรณี
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
1.

ประเภททรัพย์สิน
กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำร
เดียวกันหรือกำรเข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับ
บริษัทดังกล่ำว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึ่งดังนี ้ แล้วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 25% หรือ
(2) นำ้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
1.

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกตั๋วแลกเงินหรือตั๋ว

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีอำยุ
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2.

3.
4.
5.
6.

สัญญำใช้เงิน ที่นิติบคุ คลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำ
ในต่ำงประเทศของนิติบคุ คลดังกล่ำว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่ำย
หรือคู่สญ
ั ญำ ดังนี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธนำคำรพำณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มำจำก
คู่สญ
ั ญำตำม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)
ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำ
สำรได้ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สำมำรถขำยคืนผูอ้ อกตรำสำรได้
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำร
ฝำกเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตำมข้อ 6 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนีท้ ี่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี ้
2.3.1 มีลกั ษณะตำม 7.1.3 และ 7.1.4 ของข้อ 7 ในส่วนที่ 1 :
อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สินหรือ
คู่สญ
ั ญำ (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่ำ investment grade
หรือไม่มี credit rating
reverse repo
securities lending
หน่วย CIS ในประเทศ ตำมที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1
และ 2
total SIP ซึ่งได้แก่
6.1 ทรัพย์สินตำมข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่
คำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (single entity limit)
6.2 ตรำสำรหนีท้ ี่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อที่ตวั ตรำสำรและ/หรือผู้
ออกตรำสำรที่ต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (non-investment
grade/unrated)

โครงกำร < 1 ปี ให้เฉลี่ยตำมรอบอำยุกองทุน
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช่กบั กองทุนรวมที่อำยุโครงกำรคงเหลือ < 6 เดือน ทัง้ นี ้
เฉพำะกองทุนรวมที่มีอำยุโครงกำร > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

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

หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน ไม่มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับ product limit

7.

ประเภททรัพย์สิน
derivatives ดังนี ้
7.1 กำรเข้ำทำธุรกรรม
derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
กำรลดควำมเสี่ยง (hedging)
7.2 กำรเข้ำทำธุรกรรม

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

อัตราส่วน
ไม่เกินมูลค่ำควำมเสี่ยงที่มีอยู่

global exposure limit
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derivatives ที่มิใช่เพื่อกำรลด
ควำมเสี่ยง (non-hedging)

กรณีกองทุนไม่มีกำรลงทุนแบบซับซ้อน
จำกัด net exposure ที่เกิดจำกกำรลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
ข้อ
1.

ประเภททรัพย์สิน
ตรำสำรหนี ้ ของผูอ้ อกรำยใดรำยหนึ่ง (ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้
ภำครัฐไทย หรือตรำสำรหนีภ้ ำครัฐต่ำงประเทศ)

2.

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนีส้ ินทำงกำรเงิน (financial liability) ของ
ผูอ้ อกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิ ดเผยไว้ในงบกำรเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีล่ำสุด ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผอู้ อกตรำสำรมีหนีส้ ินทำงกำรเงินที่
ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรำกฏในงบ
กำรเงินล่ำสุด บริษัทจัดกำรอำจนำมูลค่ำหนีส้ ินทำงกำรเงินดังกล่ำวมำ
รวมกับมูลค่ำหนีส้ ินทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หนีส้ ินทำงกำรเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่เป็ นกำรทั่วไป และ
ในกรณีที่ผอู้ อกตรำสำรไม่มีหนีส้ ินทำงกำรเงินตำมที่เปิ ดเผยไว้ในงบ
กำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีล่ำสุดรวมถึงกรณียงั ไม่ครบ
กำหนดกำรจัดทำงบกำรเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตรำสำร ให้ใช้อตั รำส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้อนีข้ องผู้
ออกรำยนัน้ เป็ นรำยครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผอู้ อกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงกำร
(bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็ นรำยโครงกำร
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้อนีโ้ ดยเป็ นตรำสำรที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับตำ่ กว่ำ investment grade หรือไม่มี
credit rating บริษัทจัดกำรจะลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้กำรจัดกำรของ
บริษัทจัดกำรรำยเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและ
เสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวเป็ นรำยครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผอู้ อกตรำสำรได้มี
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ น
โครงกำร (bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็ นรำยโครงกำร
(อัตรำส่วนตำม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตรำสำรที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมำชิก
11. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับบุคคลตำม 1.
– 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของกองทุนรวมหรือ
กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กบั กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
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(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง
ทัง้ นี ้ กำรคำนวณสัดส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำส่วนกำรลงทุน ให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรลงทุนของกองทุน
และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมำทรัพย์สินที่ลงทุนมีคณ
ุ สมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ขำดคุณ สมบัติในกำร
เป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดกำรต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1.1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขำดคุณสมบัติ และจัดส่งรำยงำนต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์
ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่ำว ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจัดกำร
(1.2) จำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติภำยในโอกำสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่ำ 90 วันนับแต่วนั ทีท่ รัพย์สินนัน้
ขำดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตำมข้อ 5 ในส่วนนี ้
(1.3) เมื่อบริษัทจัดกำรสำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติมีคณ
ุ สมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนดแล้ว บริษัทจัดกำรต้องจัดทำรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ำยทรัพย์สินนัน้ ออกไป
หรือวันที่ทรัพย์สินมีกำรเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณี และจะจัดส่งรำยงำนต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่ำว
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติให้เป็ นไปตำมข้อ (1.2) บริษัทจัดกำรต้องจัดทำรำยงำนข้อมูลตำมวรรคหนึ่ง พร้อม
สำเหตุที่ไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว และจัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั
ครบระยะเวลำดังกล่ำว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมำกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน เป็ นเวลำ
5 วันทำกำรติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจำกกำรลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดกำรต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(2.1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน และวันที่กำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน และจัดส่ ง
รำยงำนดังกล่ำวต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ที่บริษทั จัดกำร
(2.2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะสำมำรถแก้ไขให้เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด เว้นแต่เป็ นกำรดำเนินกำร
ตำมข้อ 4 ในส่วนนี ้
(2.3) แก้ไขให้เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดภำยในโอกำสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลำดังนี ้ เว้นแต่
เป็ นกรณีตำมข้อ 5 ในส่วนนี ้
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลำบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit) สำหรับกำรลงทุน
ในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ตำมส่วนที่ 3 ในข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจำกกรณีตำมข้อ (2.3) (ก)
(2.4) เมื่อบริษัทจัดกำรแก้ไขให้เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดกำรจะจัดทำรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน
ในทรัพย์สินดังกล่ำว รวมถึงวันที่สำมำรถแก้ไขให้เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรำยงำนต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำร
นับแต่วนั ที่สำมำรถแก้ไขให้เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนได้
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ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถแก้ไขให้ไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดตำมข้อ (2.3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดกำรต้องจัดทำรำยงำนข้อมูลตำมวรรค
หนึ่ง พร้อมสำเหตุที่ไม่สำมำรถแก้ไขให้เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำว และจัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว
3. เนื่องจำกกองทุนนีไ้ ด้รบั กำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อนวันที่ 16 มกรำคม 2559 หำกปรำกฎว่ำกองทุนมีกำรลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน
(concentration limit) เป็ นเวลำ 5 วันทำกำรติดต่อกัน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(3.1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน และวันที่กำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน และจัดส่ง
รำยงำนดังกล่ำวต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ที่บริษทั จัดกำร
(3.2) ห้ำมมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรเพื่อขยำยวงเงินสำหรับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กบั สำนักงำนแล้ว จนกว่ำกำรลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศจะเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด
(3.3) ในกรณีที่มีกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศที่มีผรู้ บั ผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรกองทุนดังกล่ำวเป็ นบุคคลที่มี
ควำมสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นใดจำกกองทุน
หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนในลักษณะที่ซำ้ ซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบ
เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่ำว รวมถึงเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยนัน้ ภำยใน 30 วันนับแต่วนั ครบ
ระยะเวลำดังกล่ำว
(3.4) ในกรณีที่อตั รำส่วนกำรลงทุนของกองทุนเป็ นไปตำมที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดกำรจะจัดทำรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่ำว รวมถึงวันที่อตั รำส่วนเป็ นไปตำมที่กำหนด และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่อตั รำส่วน
กำรลงทุนเป็ นไปตำมที่กำหนด
4. ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนหรือข้อกำหนดที่สำมำรถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมำปรำกฏกรณีดงั ต่อไปนี ้ จนเป็ นเหตุให้ไม่
เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนหรือข้อกำหนดที่สำมำรถลงทุนได้โดยชอบ บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไปได้
(4.1) กรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนหรือได้สิทธิจำกกำรเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตำมสัดส่วนที่มีอยู่เดิม เว้นแต่เป็ นกรณีตำม (4.2)
(4.2) กรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนหรือได้สิทธิตำม (4.1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรแก้ไขอัตรำส่วนกำรลงทุนตำมประกำศที่เกี่ยวข้อง แต่ทงั้ นี ้ บริษทั จัดกำรต้อง
ดำเนินกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำดังกล่ำวด้วย
(4.3) กรณีที่กองทุนได้รบั ทรัพย์สินมำจำกกำรบริจำค
ในกรณีที่มีกำรลงทุนตำม (4.1) หรือ (4.3) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมข้อ 2 หรือข้อ 3 ในส่วนนี ้ โดยอนุโลม
5. ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุจำเป็ นอื่นใดทำให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรแก้ไขเพื่อให้กำรลงทุนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1 (1.2)
หรือข้อ 2 (2.3) (ข) หรือบริษัทจัดกำรมีควำมเห็นว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน บริษัทจัดกำรสำมำรถใช้ดลุ ยพินิจดำเนินกำรตำม
ควำมเหมำะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ และต้องส่งรำยงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรในเรื่องดังกล่ำ วต่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลำที่ตอ้ งแก้ไขให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั กล่ำว
ทัง้ นี ้ ในกำรจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรสำมำรถดำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรแทนได้
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
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(1.1) จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรลงทุนที่ไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลที่ทำให้มีกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน และจัดส่ง
รำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน ตลอดจน
จัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจัดกำร
(1.2) ดำเนินกำรแก้ไขให้สดั ส่วนกำรลงทุนของกองทุนเป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน หรือดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุน ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี ้

2. ในกรณีที่กำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษทั จัดกำรดำเนินกำรแก้ไขสัดส่วนกำร
ลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน เว้นแต่
บริษัทจัดกำรจะได้รบั มติจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว
ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจัดกำรต้องจัดให้มีวิธีกำรในกำรให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในกำรที่จะออกจำก
กองทุนรวมก่อนที่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลบังคับใช้ โดยวิธีกำรดังกล่ำวต้องมีระยะเวลำเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดกำรต้องงดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจำกผู้
ถือหน่วยลงทุน(ถ้ำมี) ทุกรำยจนกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำม
นโยบำยกำรลงทุน แต่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดกำรต้องไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิ่ มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
5.2.1. วิธีกำรขอรับหนังสือชีช้ วน ใบคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
บริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุนจะจัดส่งหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทรำบ พร้อมกับใบคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้ผทู้ ี่ส นใจลงทุนและบริษทั
จัดกำรจะจัดให้มีหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงกำรไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและ ณ สถำนที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุน
ผูส้ นใจลงทุนสำมำรถขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงกำร ใบคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ที่ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร
และ ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนทุกวันในเวลำทำกำร
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5.2.2. วิธีกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน :
เมื่อผูจ้ องซือ้ เปิ ดบัญชีกองทุนแล้ว จะสำมำรถจองซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกได้โดยจะต้องเป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรจองซือ้ แต่ละครัง้ ทัง้ นี ้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำหรือไม่ก็ได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดกำร กำรชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงินเต็ม
มูลค่ำจะหักกลบลบหนีก้ บั บริษัทจัดกำรไม่ได้ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทุนเป็ นสำคัญ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น
จำกบำงกองทุนมำยังกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผลโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน พร้อมทัง้ ส่งคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และเอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชีในข้อ 5.2.5. เรื่อง
“เอกสำรหลักฐำนในกำรเปิ ดบัญชี” และชำระเงินค่ำจองซือ้ จนเต็มมูลค่ำที่บริษัทจัดกำร หรือผูส้ นับสนุน ตำมวันและเวลำที่ระบุไว้ในด้ำนหน้ำของหนังสือชี ้
ชวนโดยมีวิธีกำรชำระเงิน ดังนี ้
(1) กรณีจองซือ้ ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนอื่น
ผูจ้ องซือ้ อำจชำระเป็ นเงินสด เช็ค ดรำฟต์ ได้ที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนอื่น หรืออำจชำระด้วยบัตรเครดิตซึ่ งจะต้องอยู่ภำยใต้
เงื่อนไขที่บริษัทจัดกำรประกำศกำหนด หรือกำรชำระเงินด้วยวิธีกำรอื่นใดที่อำจเพิ่มเติมในภำยหลังซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีส่งั ซือ้ ด้วยเช็ค ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องลงวันที่วนั เดียวกับวันสั่งซือ้ และขีดคร่อมสั่ง จ่ำยในนำม“บัญชีจองซือ้
หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล” ซึ่งบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวันที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธ ยำ หรือ “บัญชี
จองซือ้ หน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรำยวันที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ บมจ.ธนำคำร
กรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตแี ้ บงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยูโอบี บมจ. ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนำคำรกรุ งไทย
บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เพื่อรำยย่อย บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อ
รำยย่อย ธนำคำรออมสิน หรือที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม หลังจำกที่ได้รบั ชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนจำกผูจ้ องซือ้ แล้ว บริษัทจัดกำรหรือ
ผูส้ นับสนุนจะมอบสำเนำคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน และสำเนำคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ลงนำมรับรองควำมถูกต้องแล้วแก่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นหลักฐำน
ทัง้ นี ้ กำรจองซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดกำรได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว บริษัทจัดกำรอำจนำเงินที่ ได้รบั จำกกำรจองซือ้
หน่วยลงทุนนีเ้ ก็บรักษำไว้ในบัญชีเงินฝำกในนำม “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล” ที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ บมจ.
ธนำคำรไทยพำณิชย์ บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตแี ้ บงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยูโอบี บมจ. ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์
เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เพื่อรำยย่อย บมจ. ธนำคำรเกียรติ
นำคิน บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย ธนำคำรออมสิน หรือที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งดอกผล (ถ้ำมี) ในช่วงดังกล่ำวทัง้ หมดจะนำเข้ำเป็ น
ผลประโยชน์กองทุน และสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจำกนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลกำรซือ้ หน่วยลงทุนของผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุน
ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่ำนัน้
ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือ ดรำฟต์ ที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่ส่งั ซือ้ ไม่ ว่ำด้วยเหตุใด หรือกรณีที่
เช็คหรือดรำฟต์ดงั กล่ำวถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน หรือกรณีที่บริษัทจัดกำรมิได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรที่ผสู้ ่งั ซือ้ มีบญ
ั ชี
บัตรเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรยกเลิกรำยกำรจองซือ้ นัน้ และแจ้งให้ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนทรำบ
ทำงโทรศัพท์ หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ในกำรชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงิ นเต็มมูลค่ำจะหัก
กลบลบหนีก้ บั บริษัทจัดกำรไม่ได้
ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว จะเพิกถอนกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่ำจองซือ้ ไม่ได้ ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
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(2) วิธีกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึ่งสำมำรถขอเอกสำร
ดังกล่ำวได้ที่บริษัทจัดกำร ในกรณีที่ผสู้ ่งั ซือ้ ยังมิได้เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” และซือ้
หน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรทำรำยกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร ซึ่งผู้ถือรหัส
ประจำตัวต้องเก็บรักษำไว้เป็ นควำมลับ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ำของรหัสประจำตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทำ
รำยกำรผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ดว้ ยตนเอง ผ่ ำนระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตำมวันและเวลำทำกำรของบริษัทจัดกำรในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกและจะต้องทำกำร
สั่งซือ้ ให้เสร็จสิน้ ภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกดังกล่ำว
ในกรณีที่กำรชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝำก ยังไม่สำมำรถยืนยันกำรผ่ำนเงินเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ทธี่ นำคำรพำณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหำนครได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซือ้ ในวันที่นำค่ำซือ้ หน่วยลงทุน
เข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ดงั กล่ำวได้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ซือ้ ภำยใต้หลักฐำนทีป่ รำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ำ งอิงเท่ำนัน้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เป็ นจำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ ขัน้ ต่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรให้ทำรำยกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรกำหนดมูลค่ำสูงสุดของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ หรือไม่ก็ได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหักเงินตำมจำนวนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน จำกบัญชีเงินฝำกของผูส้ ่งั ซือ้ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หกั บัญชีเ งินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักเงินค่ำซือ้ ได้หรือรำยกำรคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด บริษัทจัดกำรหรือ
ผูส้ นับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ตำมปกติ
อนึ่ง ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เท่ำนั้น โดยเป็ นค่ำธรรมเนียม
ตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องกดยืนยันควำมถูกต้อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ แล้ว
2) เมื่อผูส้ ่งั ซือ้ กดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้
เพิกถอนกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้เท่ำนัน้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษทั จัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์และอ้ำงอิงได้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั หนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรำยกำรซือ้ สมบูรณ์แล้ว
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4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบกำร
ให้บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับตัง้ แต่
วันถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อนปิ ด
กำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุน รวมทัง้ ประกำศไว้ในระบบโทรศัพท์ของบริษัทจัดกำร
(3) วิธีกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติหรือ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ที่
บริษัทจัดกำร ในกรณีทผี่ สู้ ่งั ซือ้ ยังมิได้เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” และซือ้ หน่วยลงทุน
ครัง้ แรกผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรทำรำยกำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร ซึ่งผูถ้ ือรหัสประจำตัวต้อง
เก็บรักษำไว้เป็ นควำมลับ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ำของรหัสประจำตัวของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทำรำยกำรผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ดว้ ยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกและจะต้องทำกำรสั่งซือ้ ให้เสร็จสิน้ ภำยใน
เวลำ 15.30 น. ของวันสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกดังกล่ำว
ในกรณีที่กำรชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝำก ยังไม่สำมำรถยืนยันกำรผ่ำนเงินเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ทธี่ นำคำรพำณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหำนครได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซือ้ ในวันที่นำค่ำซือ้ หน่วยลงทุน
เข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ดงั กล่ำวได้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ซือ้ ภำยใต้หลักฐำนทีป่ รำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ำ งอิงเท่ำนัน้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เป็ นจำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ ขัน้ ต่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรให้ทำรำยกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรกำหนดมูลค่ำสูงสุดของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ หรือไม่ก็ได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหักเงินตำมจำนวนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน จำกบัญชีเงินฝำกของผูส้ ่งั ซือ้ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หกั บัญชีเ งินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักเงินค่ำซือ้ ได้หรือรำยกำรคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด บริษัทจัดกำรหรือ
ผูส้ นับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ตำมปกติ
อนึ่ง ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เท่ำนัน้ โดยเป็ นค่ำธรรมเนียม
ตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
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ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งซื อ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้ นี ้ ผู้
สั่งซือ้ จะต้องกดยืนยันควำมถูกต้อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ แล้ว
2) เมื่อผูส้ ่งั ซือ้ กดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ บริษั ทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้
เพิกถอนกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำก
หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์และอ้ำงอิงได้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อ
รำยกำรซือ้ สมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบกำร
ให้บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับตัง้ แต่
วันถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อนปิ ด
กำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุน รวมทัง้ ประกำศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
(4) กำรซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต ซึ่งจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด เพือ่ อำนวยควำมสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเพิ่มเติมช่องทำง
ดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำกำร และปิ ดประกำศให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำกำรก่อนวัน
เริ่มให้บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน รวมทัง้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
5.2.3. กำรจัดสรรหน่วยลงทุน :
ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุนตำมที่จองซือ้ หลังจำกที่บริษัทจัดกำรได้รบั ชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจำนวนและใบจองซือ้ ที่
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนเกินกว่ำจำนวนเงินทุนของโครงกำร กำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร โดย
ใช้หลักกำร “สั่งซือ้ ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่จองซือ้ คนละวัน และในกรณีที่จองซือ้ ในวันเดียวกัน ซึ่งมีจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือตำมจำนวนเงินทุนของ
โครงกำรไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรรในวันเดียวกันนัน้ บริษัทจัดกำรจะจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ทุกรำยในวันดังกล่ำวตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่จองซือ้ ของ
แต่ละรำย ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิผจู้ องซือ้ ที่ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตำมที่โครงกำรกำหนดเกี่ยวกับวันและเวลำทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
ครัง้ แรกในกรณีที่มียอดกำรจองซือ้ ในวันแรกเกินกว่ำจำนวนเงินทุนของโครงกำร และบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่ว ยลงทุนแต่
บำงส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด
5.2.4. กำรคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน :
ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนในกำรเสนอขำยครัง้ แรกไม่ได้รบั กำรจัดสรรไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนและหรือในกรณีที่บริษัทจัดกำรต้องยุติโครงกำรจัดกำร
เนื่องจำกไม่สำมำรถจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ประชำชนได้ถึง 35 รำย หรือในกรณีที่มีกำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด ทำให้ไม่สำมำรถจัดตั้ง
กองทุนได้ บริษัทจัดกำรจะชำระค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จำกเงินที่ได้รบั จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) คืนให้ผจู้ องซือ้
หน่วยลงทุนโดยโอนเงินข้ำบัญชีเงินฝำก หรือ จ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมและส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภำยในหนึง่
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เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสิน้ สุดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกตำมสัดส่วนของเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและ
ผลประโยชน์ภำยในเวลำที่กำหนดอันเนื่องจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบีย้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละเจ็ดครึ่ งต่อปี
นับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ครบกำหนด
ทัง้ นี ้ ในกำรคำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วดังกล่ำว จะใช้รำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ
5.2.5. เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี :
ผูจ้ องซือ้ จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำรไว้ เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อทำรำยกำรซือ้ ขำย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภำยใต้กำร
บริหำรของบริษัทจัดกำร โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรำยละเอียดและข้อควำมต่ำงๆ ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่ำงถูกต้องและตำมควำมจริงพร้อมทัง้ แนบ
เอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชี ดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดำ
ก) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ซึ่งลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
กรณีนิติบคุ คล
ก) สำเนำหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ซ่งึ กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
ข) ตัวอย่ำงลำยมือชื่อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม และหรือผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขกำรลงนำม
ค) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิตบิ คุ คลซึ่งลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
ง) หนังสือมอบอำนำจในกรณีผมู้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลไม่ได้เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดกำรจะจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจะถือเอำบุคคลที่มีช่อื แรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐำนะผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
5.2.6. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนีโ้ ดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลใด ๆ
(ก) คำสั่งซือ้ ในแต่ละครัง้ ของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนรำยนัน้ เป็ นเงินสดที่มีมลู ค่ำเกินกว่ำ 1 ล้ำนบำทขึน้ ไป
(ข) คำสั่งซือ้ ที่จะมีผลให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนรำยนัน้ ถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ค) บริษัทจัดกำรมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุ นกับ
หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผูท้ ี่มีถ่นิ ฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่นิ ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำวและบริษัทหรือห้ำงหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงับกำรสั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมสำหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
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- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
- หักบัญชี
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
ผูส้ นใจสำมำรถทำกำรซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้ ตำมที่กำหนดไว้ในหัวข้อ “วิธีกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน” ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะเริ่มทำกำรเสนอขำย
หน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก ภำยใน 15 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยจะระบุวนั เวลำดังกล่ำวที่
แน่นอนไว้ใน “หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund fact sheet)” และ “ส่วนข้อมูลสรุปรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพัน” ก่อน
เริ่มทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกต่อไป
6.2.1. วิธีกำรขอรับหนังสือชีช้ วน ใบคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน :
วิธีกำรขอรับหนังสือชีช้ วน ใบคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดในข้อ 5.2.1
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนเป็ นกำรชั่วครำวโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้ำ ในกรณี ที่มีผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนครบ
ตำมจำนวนเงินทุนของโครงกำร หรือตำมวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศของบริษทั จัดกำร หรือในกรณีอื่นใดภำยใต้ดลุ ยพินิจของบริษัทจัดกำร
6.2.2. วิธีกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน :
6.2.2.1. บริษัทจัดกำร
ผูส้ นใจจะต้องสั่งซือ้ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้ แต่ละครัง้ โดยชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชี เช็ค
หรือดรำฟต์ ของธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงำนของผูส้ นับสนุนที่รบั คำสั่งซือ้ หรือหักบัญชีบตั รเครดิ ตซึ่งจะต้องอยู่
ภำยใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดกำรประกำศกำหนด หรือกำรชำระเงินด้วยวิธีกำรอืน่ ใดที่อำจเพิ่มเติมในภำยหลังซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีส่งั ซือ้ ด้วยเช็ค ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องลงวันที่วนั เดียวกับวันสั่งซือ้ และขี ดคร่อมสั่งจ่ำยในนำม
“บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล” ซึ่งบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี”
ซึ่งบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวันของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.
ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตแี ้ บงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยูโอบี ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ บมจ. ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย)
บมจ. ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เพื่อรำยย่อย บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ
บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย หรือที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรและเงินค่ำสั่งซือ้ ว่ำครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ลงนำมรับรองควำมถูกต้องแล้วแก่ผสู้ ่งั ซือ้ ไว้เป็ นหลักฐำนต่อไป ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำร
พิจำรณำกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขั้นตำ่ ของกำร
สั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
ในกรณีที่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุน และค่ำซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวยังไม่สำมำรถนำเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ที่ ธนำคำรพำณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซือ้ ในวันที่นำค่ำซือ้ หน่วย
ลงทุนเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ดงั กล่ำวได้ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รบั กำร
รับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ หรือกำรชำระด้วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะระงับกำรขำยหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ นัน้ และจะ
ดำเนินกำรให้ผสู้ นับสนุนแจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนทรำบทำงโทรศัพท์ หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ในกรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดกำรมิได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรทีผ่ สู้ ่ ังซือ้ มีบญ
ั ชี
บัตรเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำว
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ในกำรชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงิ นเต็มมูลค่ำจะหัก
กลบลบหนีก้ บั บริษัทจัดกำรไม่ได้
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่ำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแล้วไม่วำ่ ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและขอเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนคืนไม่ได้ ทัง้ นี ้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษั ทจัดกำร
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทำกำรเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำ
หน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำขำย และจำนวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
อนึ่ง มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั กำรรับรองจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
6.2.2.2. ผูส้ นับสนุน :
ผูส้ นใจจะต้องสั่งซือ้ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้ แต่ละครัง้ โดยชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชี เช็ค
หรือดรำฟต์ ของธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงำนของผูส้ นับสนุนที่รบั คำสั่งซือ้ หรือหักบัญชีบตั รเครดิ ตซึ่งจะต้องอยู่
ภำยใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดกำรประกำศกำหนด หรือกำรชำระเงินด้วยวิธีกำรอืน่ ใดที่อำจเพิ่มเติมในภำยหลังซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีส่งั ซือ้ ด้วยเช็ค ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องลงวันที่วนั เดียวกับวันสั่งซือ้ และขี ดคร่อมสั่งจ่ำยในนำม
“บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล” ซึ่งบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี”
ซึ่งบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวันของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.
ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตแี ้ บงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยูโอบี ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ บมจ. ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย)
บมจ. ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เพื่อรำยย่อย บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ
บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย หรือที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรและเงินค่ำสั่งซือ้ ว่ำครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ลงนำมรับรองควำมถูกต้องแล้วแก่ผสู้ ่งั ซือ้ ไว้เป็ นหลักฐำนต่อไป ทัง้ นี ้ บริษัทจั ดกำรขอสงวนสิทธิในกำร
พิจำรณำกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำร
สั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
ในกรณีที่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุน และค่ำซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวยังไม่สำมำรถนำเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ที่ธนำคำรพำณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซือ้ ในวันที่ นำค่ำซือ้ หน่วย
ลงทุนเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ดงั กล่ำวได้ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั กำร
รับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ หรือกำรชำระด้วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะระงับกำรขำยหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ นัน้ และจะ
ดำเนินกำรให้ผสู้ นับสนุนแจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนทรำบทำงโทรศัพท์ หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ในกรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดกำรมิได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรทีผ่ สู้ ่งั ซือ้ มีบญ
ั ชี
บัตรเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำว
ในกำรชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่ำจะหัก
กลบลบหนีก้ บั บริษัทจัดกำรไม่ได้
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่ำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแล้วไม่วำ่ ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและขอเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนคืนไม่ได้ ทัง้ นี ้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
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บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทำกำรเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูล ค่ำ
หน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำขำย และจำนวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
อนึ่ง มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั กำรรับรองจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
6.2.2.3. วิธีกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำ
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถขอใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำ โดยกรอกแบบฟอร์มกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำ พร้อมหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผสู้ ่งั ซือ้ มีควำมประสงค์ที่จะชำระค่ำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำด้วยบัตรเครดิต ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องกรอกรำยละเอียดในหนังสือยืนยัน
กำรชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต
บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนจะดำเนินกำรให้มีกำรหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมจำนวนเงินรำยงวดในวันที่ที่ ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนกำหนดเพื่อเป็ นค่ำซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีที่วนั ดังกล่ำวเป็ นวันหยุดทำกำร และผูถ้ ือหน่วยลงทุนมิได้แจ้งกำรเลื่ อนกำรหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั ร
เครดิตไว้ต่อบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตสำหรับงวดดังกล่ำวในวันทำกำรซือ้ ขำยถัดไปทุกครัง้
ในกำรกำหนดงวดกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำทุกสัปดำห์ ทุ กเดือน หรืองวดอื่นใดตำมควำม
ประสงค์
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำของผูส้ ่งั ซือ้ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพบว่ำเอกสำรหรือข้อมูลที่ได้รบั จำกผูส้ ่งั ซือ้ ไม่
ถูกต้องครบถ้วน หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตดังกล่ำวข้ำงต้น 3 งวด ติดต่อกัน
ข) กำรให้บริกำร
1) บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรพิจำรณำหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตแล้วแต่กรณี ในงวดแรก หลังจำกที่ผสู้ ่งั ซือ้ กรอกและยื่นแบบฟอร์มกำรซือ้
หน่วยลงทุนแบบประจำ พร้อมหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกหรือหนังสือยืนยันกำรชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตครบถ้วนแล้ว ไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน
2) ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน สำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำเป็ นรำยงวด ๆ ละ เท่ำ ๆ กัน โดยระบุจำนวนเงินที่ตอ้ งกำรสั่งซือ้ ในแต่ละงวดเป็ นจำนวนเงิน
บำทถ้วน ขัน้ ต่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ อื หน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำของ
กำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
3) บริษัทจัดกำรจะหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือบัญชีบตั รเครดิตตำมหนังสือยืนยันกำร
ชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือบริ ษัทจัดกำรมิได้
รับเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนจำกบริษทั บัตรเครดิตหรือธนำคำรที่ผสู้ ่งั ซือ้ มีบญ
ั ชีบตั รเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน ไม่ว่ำด้วย
สำเหตุใด บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทจี่ ะปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในงวดนัน้ และจะยกเลิกรำยกำรซือ้ ของงวดดังกล่ำว ทัง้ นี ้ บริษั ทจัดกำรจะ
ดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตสำหรับงวดถัดไปตำมปกติ
4) บริษัทจัดกำร จะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนที่สำมำรถผ่ำนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่ธนำคำร
พำณิชย์ในเขตกรุงเทพมหำนครได้ ซึ่งเป็ นรำคำที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนทีผ่ ซู้ อื ้ จะได้รบั

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

31/01/2022

Page 41

5) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนซึ่งได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร จะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับ
ภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ หน่วยลงทุน (ถ้ำมี) แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณียภ์ ำยใน 4 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ
สุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
6) ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์หรือบัญชีบตั รเครดิตเท่ำนัน้ โดย
เป็ นค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทผูอ้ อกบัตรเครดิตเรียกเก็บ เมื่อมีคำสั่งขอให้หกั บัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิต
แล้วแต่กรณี
ค) เงื่อนไขกำรให้บริกำร
1) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรได้หกั บัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตของผูถ้ ือหน่วยแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถเพิกถอนรำยกำรดังกล่ำวซึ่งเป็ นรำยกำร
ซือ้ หน่วยลงทุนได้ ไม่ว่ำสำเหตุใด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถยกเลิกกำรใช้บริกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำได้ โดยแจ้งยกเลิกกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำต่อบริษัทจัดกำร บริ ษทั จัดกำร
จะดำเนินกำรยกเลิกกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์หรือบัญชีบตั รเครดิตภำยใน 7 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ได้รบั กำรแจ้งยกเลิกดังกล่ำว
จำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ในกรณีกำรขอแก้ไขรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งกำรขอแก้ไขต่อบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุ นล่วงหน้ำ
ไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไม่ชกั ช้ำ
3) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบกำรให้บริกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขข้อผิดพลำดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ได้รบั
แจ้งจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตำมแนวทำงกำรแก้ไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ำมี)
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะ
ปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ที่เกี่ยวข้อง
5) ผูล้ งทุนสำมำรถขอใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดกำร รวมถึงช่องทำงอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต เพื่อ
อำนวยควำมสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยให้มีวิธีกำรขอใช้บริกำร ลักษณะของกำรให้บริกำร และเงื่อนไขกำรให้บริกำร เป็ นไปตำมข้อกำหนดของช่องทำงนัน้ ๆ
6) ผูล้ งทุนสำมำรถขอใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำโดยติดต่อกับผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่มีบริกำรรับคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
แบบประจำ ทัง้ นี ้ กำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำดังกล่ำวอำจมีวิธีปฏิบตั ิทแี่ ตกต่ำงไปจำกกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำกับบริษัทจัดกำรโดยตรง ผูล้ งทุน
จึงควรศึกษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้เข้ำใจก่อนกำร
ลงทุน
6.2.2.4. วิธีกำรซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บ ริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึ่งสำมำรถขอเอกสำร
ดังกล่ำวได้ที่บริษัทจัดกำร หรือชำระค่ำซือ้ โดยกำรหักบัญชีบตั รเครดิต ในกรณีที่ผสู้ ่งั ซือ้ ยังมิได้เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนในหัวข้อ
“เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” และซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนก่อนทุกครัง้
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บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรทำรำยกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร ซึ่งผู้ถือรหัส
ประจำตัวต้องเก็บรักษำไว้เป็ นควำมลับ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ำของรหัสประจำตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทำ
รำยกำรผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ดว้ ยตนเอง ผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตำมวันและเวลำทำกำรของบริษัทจัดกำรผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด เป็ นกำรซือ้ หน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัดมำ ซึ่ง
บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ใ นกำรคำนวณ
จำนวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
ในกรณีที่กำรชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝำก ยังไม่สำมำรถยืนยันกำรผ่ำนเงินเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ทธี่ นำคำรพำณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหำนครได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซือ้ ในวันที่นำค่ำซือ้ หน่วยลงทุน
เข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ดงั กล่ำวได้
ในกรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดกำรมิได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรที่ผสู้ ่งั ซือ้ มีบญ
ั ชี
บัตรเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำว
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ซือ้ ภำยใต้หลักฐำนทีป่ รำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ำ งอิงเท่ำนัน้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เป็ นจำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ ขัน้ ต่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำ
รำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหักเงินตำมจำนวนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน จำกบัญชีเงินฝำกของผูส้ ่งั ซือ้ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หกั บัญชีเ งินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักเงินค่ำซือ้ ได้หรือรำยกำรคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด บริษัทจัดกำรหรือ
ผูส้ นับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ตำมปกติ
อนึ่ง ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เท่ำนัน้ โดยเป็ นค่ำธรรมเนียม
ตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องกดยืนยันควำมถูกต้อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ แล้ว
2) เมื่อผูส้ ่งั ซือ้ กดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทั้งนี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้
เพิกถอนกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
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3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้เท่ำนัน้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษทั จัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์และอ้ำงอิงได้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั หนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรำยกำรซือ้ สมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบกำร
ให้บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับตัง้ แต่
วันถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะ
ปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.2.2.5 วิธีกำรซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติหรือ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำร
กำหนดไว้ ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ที่บริษัทจัดกำร หรือชำระค่ำซือ้ โดยกำรหักบัญชีบตั รเครดิต ในกรณีทผี่ สู้ ่งั ซือ้ ยังมิได้เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้อง
ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” และซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนก่อนทุกครั้ง
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรทำรำยกำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร ซึ่งผูถ้ ื อรหัสประจำตัวต้อง
เก็บรักษำไว้เป็ นควำมลับ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ำของรหัสประจำตัวของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทำรำยกำรผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ดว้ ยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดกำร
กำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด เป็ นกำรซือ้ หน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัดมำ ซึ่ง
บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ใ นกำรคำนวณ
จำนวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
ในกรณีที่กำรชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝำก ยังไม่สำมำรถยืนยันกำรผ่ำนเงินเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ทธี่ นำคำรพำณิชย์ในเขต
กรุงเทพมหำนครได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซือ้ ในวันที่นำค่ำซือ้ หน่วยลงทุน
เข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ดงั กล่ำวได้
ในกรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดกำรมิได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรที่ผสู้ ่งั ซือ้ มีบญ
ั ชี
บัตรเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำว
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บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ซือ้ ภำยใต้หลักฐำนทีป่ รำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ำ งอิงเท่ำนัน้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เป็ นจำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ ขัน้ ต่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำ
รำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหักเงินตำมจำนวนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน จำกบัญชีเงินฝำกของผูส้ ่งั ซือ้ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักเงินค่ำซือ้ ได้หรือรำยกำรคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด บริษัทจัดกำรหรือ
ผูส้ นับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ตำมปกติ
อนึ่ง ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เท่ำนัน้ โดยเป็ นค่ำธรรมเนียม
ตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้ นี ้ ผู้
สั่งซือ้ จะต้องกดยืนยันควำมถูกต้อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ แล้ว
2) เมื่อผูส้ ่งั ซือ้ กดยืนยันควำมถูกต้องแล้วและมีควำมประสงค์จะทำกำรเพิกถอนรำยกำร จะต้องทำกำรยกเลิกรำยกำรนัน้ ภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันที่
ทำรำยกำร ซึ่งถ้ำเกินกำหนดเวลำดังกล่ำวจะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ให้เพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำก
หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์และอ้ำงอิงได้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อ
รำยกำรซือ้ สมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบกำร
ให้บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับตัง้ แต่
วันถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะ
ปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.2.2.6. วิธีกำรซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ทบี่ มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ใน
กรณีที่ผสู้ ่งั ซือ้ ยังมิได้เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” ก่อนทุกครัง้
ผูล้ งทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้ แต่ละครัง้ โดยบมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำจะทำกำรหักเงินค่ำซือ้ หน่วย
ลงทุนพร้อมทัง้ ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำร (ถ้ำมี) จำกบัญชีเงินฝำกที่ได้ระบุไว้ในทันที ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิใ นกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรซือ้
หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งซือ้ หน่ว ยลงทุน โดยขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
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ผูล้ งทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำกำหนดไว้ ทัง้ นี ้ ให้ปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนกำรทำรำยกำรที่ระบุบนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
กำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด ให้ถือว่ำเป็ นกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน
15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัดมำ ซึ่งบริษัทจัดกำรจะใช้
รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณจำนวนหน่วยลงทุน
ที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่ำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแล้วไม่วำ่ ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและขอเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนคืนไม่ได้ ทัง้ นี ้
บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัท
จัดกำรหรือผูส้ นับสนุน
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้ นับสนุนจะดำเนินกำร
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รบั แจ้งจำกผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ด
ประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษทั จัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.2.2.7. กำรซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต ซึ่งจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด เพือ่ อำนวยควำมสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเพิ่มเติมช่องทำง
ดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำกำร และปิ ดประกำศให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำกำรก่อนวัน
เริ่มให้บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน รวมทัง้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.2.3. กำรจัดสรรหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่มีกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยที่จดทะเบียนกับสำนัก งำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำรจัดสรร
หน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษทั จัดกำร โดยใช้หลักกำร “สั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน” ตำมข้อมูลที่ได้มีกำรบันทึกรำยกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของบริษัท
จัดกำร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิทจี่ ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ และบริษัท
จัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ตำมวิธีกำรรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่ผสู้ ่งั ซือ้ ได้ระบุไว้ใน
กำรเปิ ดบัญชีกองทุน
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้งทำงโทรศัพท์หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครัง้ แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหน่วย
ลงทุนเต็มตำมจำนวนที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน
6.2.4. กำรคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน
ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2.3.
6.2.5. เงื่อนไขกำรขำยหน่วยลงทุน
6.2.5.1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวรก็ได้ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ทัง้ นี ้ บริษั ทจัดกำรจะแจ้ง
ให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรใช้สทิ ธิปิดรับคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนัก งำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของ
บริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
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6.2.5.2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนีโ้ ดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลใด ๆ
(ก) คำสั่งซือ้ ในแต่ละครัง้ ของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนรำยนัน้ เป็ นเงินสดที่มีมลู ค่ำเกินกว่ำ 1 ล้ำนบำทขึน้ ไป
(ข) คำสั่งซือ้ ที่จะมีผลให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนรำยนัน้ ถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ค) เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและ/หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำกำรสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุน และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทุนเป็ นหลัก ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจัดกำรลงทุนได้
(ง) บริษัทจัดกำรมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนกับ
หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผูท้ ี่มีถ่นิ ฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่นิ ที่ อยู่ในสหรัฐอเมริกำ
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำวและบริษัทหรือห้ำงหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนึ ้ และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงับกำรสั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมสำหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น
6.2.5.3. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรได้จำหน่ำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจัดกำรจนเต็มตำมจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่ จะ
ปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ตัง้ แต่วนั ทำกำรซือ้ ขำยถัดจำกวันที่จำหน่ำยหน่วยลงทุนได้เต็มตำมจำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษัทจัดกำรจะเห็นสมควร
ที่จะทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหน้ำไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.2.6. เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี
ในกรณีที่ยงั มิได้เปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำรผูจ้ องซือ้ จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อทำรำยกำรซือ้ ขำยคืน หรือ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจัดกำร โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรำยละเอียดและข้อควำมต่ำงๆ ในคำขอเปิ ดบัญชี
กองทุนอย่ำงถูกต้องและตำมควำมจริงพร้อมทัง้ แนบเอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชี ดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดำ
ก) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ซึ่งลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
กรณีนิติบคุ คล
ก) สำเนำหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ซ่งึ กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
ข) ตัวอย่ำงลำยมือชื่อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม และหรือผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขกำรลงนำม
ค) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิตบิ คุ คลซึ่งลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
ง) หนังสือมอบอำนำจในกรณีผมู้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลไม่ได้เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์
เอกสำรเปิ ดบัญชีทงั้ ของบุคคลธรรมดำและนิตบิ คุ คล
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดกำรจะจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจะถือเอำบุคคลที่มีช่ือแรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐำนะผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเป็ นผูร้ บั เงินที่ได้จำกกำรขำย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ำมี)
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6.2.7. วันและเวลำทำกำรขำยหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจสำมำรถทำกำรซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำร ผูส้ นับสนุน หรือช่องทำงอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร ได้ทกุ วันทำกำรซือ้ ขำยภำยในเวลำ
15.30 น.
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำกำหนดวันที่มิใช่วนั ทำกำรขำยหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดกำรจะกำหนดวันดังกล่ำวไว้ในหนัง สือชีช้ วน
ส่วนข้อมูลสรุปรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพัน หรือปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุนกำรขำย และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทำกำรขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 5 วัน
ทำกำร โดยปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.3. กำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน :
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ

7. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทำงกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.3. วิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.4.1. บริษัทจัดกำร :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้องสั่งขำยเป็ นจำนวนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท
ในกำรสั่งขำยคืนแต่ละครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือ
ของหน่วยลงทุนต่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสั่งขำยคื นนัน้ ได้เสร็จสิน้
สมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มี
มูลค่ำขัน้ ตำ่ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือในกรณีที่ผสู้ นับสนุนยกเลิก
สัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษทั จัดกำร
และผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้ตำมปกติ
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ผูส้ ่งั ขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำร หรือผูส้ นับสนุน ตำมวันและเวลำในข้อ 7.6.1. เรื่อง “วันและเวลำที่ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ ระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งกำรขำยคืน เมื่อ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนว่ำถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนที่ไ ด้ลงนำมรับรองควำมถูกต้องแล้วแก่ผสู้ ่งั ขำย
คืนหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐำนต่อไป
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณรำคำรับซือ้ คืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน
7.4.2. ผูส้ นับสนุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้องสั่งขำยเป็ นจำนวนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท
ในกำรสั่งขำยคืนแต่ละครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมี ยอดคงเหลือ
ของหน่วยลงทุนต่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสั่งขำยคื นนัน้ ได้เสร็จสิน้
สมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กับผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มี
มูลค่ำขัน้ ตำ่ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือในกรณีที่ ผสู้ นับสนุนยกเลิก
สัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษทั จัดกำร
และผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้ตำมปกติ
ผูส้ ่งั ขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทผูส้ นับสนุน ตำมวันและเวลำในข้อ 16.3.1 เรื่อง “วันและเวลำที่ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” โดย
กรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ ระบุจำนวนหน่วยลงทุนทีต่ อ้ งกำรขำยคืน เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจคำสั่ง
ขำยคืนหน่วยลงทุนว่ำถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนำมรับรองควำมถูกต้องแล้วแก่ผสู้ ่งั ขำยคืน หน่วยลงทุนไว้
เป็ นหลักฐำนต่อไป
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณรำคำรับซือ้ คืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน
7.4.3. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร (Tele-bank)
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึ่งสำมำรถขอเอกสำร
ดังกล่ำวได้ที่บริษัทจัดกำร
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ข) กำรใช้บริกำร
ผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมวันและเวลำทำกำรของบริษัทจัดกำรโดยใช้รหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผ่ำนหมำยเลข
โทรศัพท์ที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด เป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัดมำ ซึ่ง
บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แ ล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณรำคำรับซือ้ คืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำน
อ้ำงอิงเท่ำนัน้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน เป็ นจำนวนหน่วยขัน้ ต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวน
สิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งขำยคืนหน่วย
ลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดกำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่
จำนวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึก โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำทีป่ รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีที่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิก
สัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษทั จัดกำร
และผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้ตำมปกติ
ในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหัวข้อ “กำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุน ซึ่งได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับ
ภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ ภำยใน 4 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติ ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องกดยืนยันควำมถูกต้องภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนแล้ว
2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ ่งั ขำยคืน สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้
เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์แล้วนำไปใช้อำ้ งอิงได้
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4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบกำร
ให้บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับตัง้ แต่
วันถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะ
ปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.4.4. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร (Internet)
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติหรือ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ที่
บริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด เป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัดมำ ซึ่ง
บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณรำคำรับซือ้ คืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจัด กำรเป็ นหลักฐำน
อ้ำงอิงเท่ำนัน้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน เป็ นจำนวนหน่วยขัน้ ต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวน
สิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำ ขัน้ ต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งขำยคืนหน่วย
ลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดกำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่
จำนวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำทีป่ รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีที่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุนยกเลิก
สัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษทั จัดกำร
และผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้ตำมปกติ
ในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหัวข้อ “กำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยใน 2 วันทำกำรภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน
รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุน ซึ่งได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับ
ภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ ภำยใน 4 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ต ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องกดยืนยันควำมถูกต้องภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนแล้ว
2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำก
หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์แล้วนำไปใช้อำ้ งอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่เกิ ดข้อผิดพลำดจำกระบบกำร
ให้บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับตัง้ แต่
วันถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะ
ปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.4.5. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ (Internet)
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ทบี่ มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน เป็ นจำนวนหน่วยขัน้ ต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวน
สิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งขำยคืนหน่วย
ลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดกำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่
จำนวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำทีป่ รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีที่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือในกรณีที่
ผูส้ นับสนุนยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ที่สำนักงำน
ของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุ นเป็ นจำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ บมจ.
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนดไว้ ทัง้ นี ้ ให้ปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนกำรทำรำยกำรทีร่ ะบุบนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด ให้ถือว่ำเป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน
13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัดมำ ซึ่งบริษัทจัดกำรจะใช้
รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำรับซือ้ คืน
และ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน
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เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิ ที่จะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุน
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้ นับสนุนจะดำเนินกำร
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รบั แจ้งจำกผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่ วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ด
ประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษทั จัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.4.6. กำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต ซึ่งจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเพิ่ มเติม
ช่องทำงดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำกำร และปิ ดประกำศให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำกำร
ก่อนวันเริ่มให้บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน รวมทัง้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้ คืน : ทุกวันทำกำรซือ้ ขำยของกองทุน
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซือ้ คืน :
7.6.1. วันและเวลำที่ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
ผูส้ นใจสำมำรถทำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำร ผูส้ นับสนุน หรือช่องทำงอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร ได้ทกุ วันทำกำรซื ้อขำย ภำยใน
เวลำ 13.00 น. ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้เพิ่มมำกขึน้ ซึ่งจะไม่เกินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือว่ำได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร โดยปิ ดประกำศ ณ
สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำกำหนดวันที่มิใช่วนั ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดกำรจะกำหนดวันดังกล่ำวไว้ในหนังสือชีช้ วน
ส่วนข้อมูลสรุปรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพัน หรือปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุนกำรขำย และ/หรื อสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่ วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 5
วันทำกำร โดยปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.6.2. กำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
(1) โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งให้โอนค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ำบัญชีเงินฝำก โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ำบัญชีเงินฝำก
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์
(PromptPay) เป็ นต้น ภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน ในกำรรับค่ำขำย
คืนหน่วยลงทุนโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกนี ้ ถ้ำหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถโอนเงินเข้ำบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่ำด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดกำรจะ
ดำเนินกำรออกเช็ค ขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ำยผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจัดส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ื อหน่วยลงทุน
หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
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(2) รับเช็คทำงไปรษณีย์
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอำจสั่งให้บริษัทจัดกำรดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมชื่อและที่อ ยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดกำรจะนำส่งเช็คทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึน้ เงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรตำมวิธีที่นำย
ทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนอื่น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอำจสั่งให้บริษัทจัดกำรดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่บ ริษัทจัดกำร หรือผูส้ นับสนุนอื่น ซึ่ง
สำมำรถรับได้ภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึน้ เงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์
(PromptPay) เป็ นต้น
ระยะเวลำชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน
ดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะไม่นบั รวมวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจ
กำรจัดกำรกองทุนรวม
ทัง้ นี ้ ระยะเวลำชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแก้ไขเพิ่ มเติมใน
ภำยหลัง โดยไม่ถือเป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรและถือว่ำได้รบั ควำมยินยอมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ไม่มี
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทำงกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
8.2. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
กองทุนนีจ้ ดั อยู่ในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนได้ภำยในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์”
ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจัดกำรเท่ำนัน้ กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำวหมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทำง”)
เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลำยทำง”) ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรนำเงินค่ำขำย
คืนซึ่งได้หกั ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) เพื่อนำไปชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนปลำยทำง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่
อนุญำตให้มีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนบำงกองทุนก็ได้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
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สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทำง และสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกำรซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนปลำยทำง จะเกิดขึน้
หลังจำกที่ได้มีกำรบันทึกข้อมูลกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงในระบบของนำยทะเบียนแล้วเท่ำนัน้
กำรสับเปลี่ยนเข้ำกองทุนในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญำตให้มีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุน
บำงกองทุนโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร โดยจะระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยชื่อกองทุนต้นทำงและกำหนดเวลำสับเปลี่ยนเข้ำกองทุนไว้ใน
หนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุนต่อไป
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดให้บริกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก เป็ นกำรชั่วครำวและ/หรือถำวรในกรณีที่
บริษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่เป็ นประโยชน์สงู สุด หรือมีผลกระทบในทำงลบต่อกองทุนและ/หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อควำมรับผิดชอบทำง
กฎหมำยของบริษัทจัดกำร และ/หรือเหตุอื่นใดตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรใช้สิทธิในกำรปิ ดรับคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และสำนักงำนของผูส้ นับสนุน
8.2.1. วันและเวลำที่ทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนเข้ำหรือออกจำกกองทุนได้ที่บริษัทจัดกำร ผูส้ นับสนุน หรือช่องทำงอื่นๆ ตำมที่กำหนด ได้ทกุ วันทำกำรซือ้ ขำย
(1) กรณีสบั เปลี่ยนเข้ำกองทุน ต้องสั่งทำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.
(2) กรณีสบั เปลี่ยนออกจำกกองทุน ต้องสั่งทำรำยกำรภำยในเวลำ 13.00 น. ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก
จำกกองทุนให้เพิ่มมำกขึน้ ซึ่งจะไม่เกินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร โดยปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำกำหนดวันที่มิใช่วนั ทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดกำรจะกำหนดวันดังกล่ำวไว้ในหนังสือชีช้ วน
ส่วนข้อมูลสรุปรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพัน หรือปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุนกำรขำย และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ
5 วันทำกำร โดยปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำกำหนดวันที่มิใช่วนั ทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดกำรจะกำหนดวันดังกล่ำวไว้ในหนังสือชีช้ วน
ส่วนสรุปฯ หรือปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุนกำรขำย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวันที่
มิใช่วนั ทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 5 วันทำกำร โดยปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัท
จัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
8.2.2. รำคำขำยและรับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนดังต่อไปนีเ้ ป็ นเกณฑ์ในกำรกำหนดรำคำขำยและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนต้นทำง กำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจำกกองทุน จะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณรำคำรับซือ้ คืนของวัน ทำกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทำง หักด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนปลำยทำง กำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำกองทุน จะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณรำคำขำยของวันทำกำรก่อ น
วันที่กองทุนปลำยทำงจะได้รบั เงินจำกกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำง บวกด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
(ถ้ำมี)
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8.2.3. วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทำง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรโดยจะต้องระบุ
จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ตำ่ ในกำรสับเปลี่ยนไม่ต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งสับเปลี่ยนแต่ละครัง้ ในกรณีที่กำรสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือตำ่ กว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนต้องกำรสับเปลี่ยน
มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรจะถือว่ำผูถ้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ และในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำ
กว่ำ 200 หน่วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ หมด เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ภำยใต้วิธีกำรที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือในกรณีที่
ผูส้ นับสนุนยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ที่สำนักงำน
ของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ
ในกรณีของกองทุนปลำยทำง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั กำรยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขัน้ ตำ่ ในกำรซือ้ หน่วยลงทุนตำมที่ระบุในหัวข้อ “กำรสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุน”
ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสั่งสับเปลีย่ นนัน้ ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้วไม่ว่ำ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ เว้น
แต่จะได้รบั อนุญำตจำกบริษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
(1) วิธีกำรสับเปลี่ยนที่บริษัทจัดกำร หรือผูส้ นับสนุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนได้ทกุ วันทำกำรซือ้ ขำยในเวลำทำกำร โดยกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ใน
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ ระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งกำรสับเปลี่ยน เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนว่ำถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนำมรับรองควำมถูกต้องแล้วแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ น หลักฐำนต่อไป
(2) วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึ่งสำมำรถขอเอกสำร
ดังกล่ำวได้ที่บริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ในกรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทำง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตำมวันและเวลำทำกำรของบริษัทจัดกำร โดยใช้ร หัสประจำตัว
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนใด เป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำกำร
สับเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวันทำ
กำรสับเปลี่ยนถัดมำ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดในข้อ 8.2.2. “รำคำขำยและรับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึ่ง
ได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล

31/01/2022

Page 56

บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้หลักฐำนทีป่ รำกฎอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำน
อ้ำงอิงเท่ำนัน้
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนจะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนทำง
ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันควำมถูกต้อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั สับเปลี่ ยนแล้ว
2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญำตจำก
บริษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ ่งั สับเปลี่ยน สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้
เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์แล้วนำไปใช้อำ้ งอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบกำร
ให้บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับตัง้ แต่
วันถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะ
ปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
(3) วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำว
ได้ที่บริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ในกรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทำง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วย
ลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนใด เป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำกำร
สับเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวันทำ
กำรสับเปลี่ยนถัดมำ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดในข้อ 8.2.2. “รำคำขำยและรับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึ่ง
ได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้หลักฐำนทีป่ รำกฎอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำน
อ้ำงอิงเท่ำนัน้
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนจะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันควำมถูกต้อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั สับเปลี่ยนแล้ว
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2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญำตจำก
บริษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ตของผูส้ ่งั สับเปลี่ยน สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะ
พิจำรณำจำกหลักฐำนทีป่ รำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อำ้ งอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบกำร
ให้บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับตัง้ แต่
วันถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะ
ปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
(4) วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ทบี่ มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ในกรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทำง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วย
ลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนดไว้ ทัง้ นี ้ ให้ปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนกำรทำรำยกำรที่ระบุบนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ
บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนใด เป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำกำร
สับเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวันทำ
กำรสับเปลี่ยนถัดมำ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดในข้อ 8.2.2. “รำคำขำยและรับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึ่ง
ได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสั่งสับเปลีย่ นนัน้ ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้วไม่ว่ำ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลย
พินิจของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้ นับสนุนจะ
ดำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รบั แจ้งจำกผู้
ถือหน่วยลงทุน
(5) กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต ซึ่งจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำร
เพิ่มเติมช่องทำงดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำกำร และปิ ดประกำศให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7
วันทำกำรก่อนวันเริ่มให้บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน รวมทัง้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
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9. การชาระค่ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษั ทจัดกำร
จะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้

10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
10.1. บริษัทจัดกำรจะเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพำะในกรณีที่
กำหนดไว้ในโครงกำร ซึ่งต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีที่เข้ำเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่ำวอยู่นอกเหนื อกำรควบคุมของ
บริษัทจัดกำร
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทจัดกำรพบว่ำ รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องตำมที่ระบุไว้ในข้อ
16.4.2 และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
10.2. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้อ 10.1. บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั กำรผ่อนผันจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบเรื่องดังกล่ำวด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน พร้อมทัง้ จัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลักฐำนกำรได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ตำมข้อ 10.1. (1) หรือกำรรับรองข้อมูลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1. (2) ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะ
มอบหมำยให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรแทนก็ได้
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน หำกมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนนัน้
โดยต้องชำระค่ำขำยคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมลำดับวันที่ส่งคำสั่งขำยคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซือ้ คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนได้ เฉพำะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงกำร ซึ่งต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ้ ขำยได้ตำมปกติ
(2) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้
กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้นแต่จะได้รบั กำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ำงสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม
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(ค) มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนีเ้ กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่ำงมี
นัยสำคัญ
(ก) ตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ้ ขำยได้ตำมปกติ ทัง้ นี ้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซอื ้ ขำยใน
ตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุกำรณ์ที่ทำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี และทำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำก
ต่ำงประเทศได้ตำมปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษทั
จัดกำร และผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผูล้ งทุนรำยนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้องกับกำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็ นกฎหมำยไทยหรือ
กฎหมำยต่ำงประเทศ
2. กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
3. กำรกระทำที่เป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมคำสั่งเกี่ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ในสำระสำคัญ
(5) อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเปลีย่ นให้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของตนอันเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจัดกำรรำย
เดิมไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรดำรงเงินกองทุนของผู้
ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์และกำรค้ำหลักทรัพย์และกำรจัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำกำร
11.2 เมื่อปรำกฏเหตุตำมข้อ 11.1 และบริษัทจัดกำรประสงค์จะไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน
หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรื อไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหำกเป็ นเหตุตำมข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสั่งซือ้
คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนพร้อมทัง้ แสดง
เหตุผล และรำยงำนแผนกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมนัน้ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมข้อ
11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ ก่อนกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รำยงำนกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อนวัน
รำยงำนนัน้ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวันทำกำรก่อนวันเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
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(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึ งกำรเปิ ดขำยหรือรับซือ้ คืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ย นหน่วยลงทุนด้วย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
11.3 บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทพบว่ำรำคำขำยหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้องตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลใน
รำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำร
หยุดขำยหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
11.4 ในกรณีที่วนั ทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ประกำศกำหนดให้เป็ นวันหยุดทำกำรของ
บริษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ บริษทั จัดกำรจะหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่ำว และแจ้ง ให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนทรำบล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรหยุดรับคำสั่งในกรณีดงั กล่ำวไม่นอ้ ยกว่ำ 5 วันทำกำรก่อนถึงวันหยุดทำกำรกรณีพเิ ศษนัน้ โดยกำรปิ ดประกำศไว้ในที่
เปิ ดเผย ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัท รวมทัง้ จัดให้มีประกำศดังกล่ำวไว้ ณ สถำนที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็ น
สถำนที่ในกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)

12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีควำมจำเป็ นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษำ
เสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศให้บริษัทจัดกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นกำรชั่วครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำกำรติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ขยำยระยะเวลำหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมสำหรับผูล้ งทุนทั่วไป ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตำมปกติ อย่ำงไรก็ดี ผูถ้ ือหน่วยลงทุ นไม่อำจโอน
หน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั ลงทะเบียนกำรโอนหน่วย
ลงทุน หำกกำรโอนนัน้ เป็ นกำรโอนหรือจำหน่ำยให้แก่บคุ คลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรและ/หรือผ่ำนผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
พร้อมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ (ถ้ำมี)
ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว ซึ่งนำยทะเบียนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่
วันขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์

14. การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : จ่ำย
14.2. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปันผล :
กองทุนมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่เกินปี ละ 12 ครัง้ โดยจะจ่ำยในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ำยเงินปันผลนัน้ และ/หรือจ่ำย
จำกกำไรสะสมในอัตรำทีบ่ ริษัทจัดกำรพิจำรณำเห็นสมควร ทัง้ นี ้ กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขำดทุนสะสมเพิ่มขึ น้ ในรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่มีกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ และบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยเงินปันผล หำกกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจำรณำดังกล่ำวข้ำงต้นในแต่ละงวด
บัญชีที่จะจ่ำยเงินปันผลน้อยกว่ำ 0.25 บำทต่อหน่วยลงทุน
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14.3. กำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลของกองทุน บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงิน
ปันผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล และอัตรำเงินปันผลของกองทุน ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมดังต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทั่วไปสำมำรถทรำบได้
(2) แจ้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่อื ผูถ้ ือเมื่อได้รบั
กำรร้องขอ
(3) กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยเป็ นเงินโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมชื่อและ
ที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณียต์ ำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือวิธีอื่น
ใดตำมที่จะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนำคต
(4) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื ปรำกฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนจะได้รบั เงินปันผลซึ่งถือเป็ นเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องนำไปคำนวณ
ภำษี

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 4.6545 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ นิ ทัง้ หมด
เว้นแต่คำ่ ธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำร
กองทุน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมดข้ำงต้น ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมข้อ 15.2.6 (2) (6) (7) และ (8)
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม :
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิ กำรกองทุน ณ
วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี ้
(1) ค่ำจัดทำหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุน ค่ำพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรทำรำยกำรของกองทุน
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมและเก็บรักษำสถิตแิ ละข้อมูล ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดรวมทัง้ กำรจัดทำรำยงำนใดๆ แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง
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(3) ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ เกี่ยวเนื่องกับโครงกำรจัดกำร เช่น ค่ำประกำศในหนังสือพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกรสำหรับกำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนังสือติดต่อ
กับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกั เก็บจำกบัญชีกองทุน เช่น ค่ำสมุดเช็ค เป็ นต้น
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิก ำรกองทุน ณ
วันที่คำนวณ
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ นิ ทัง้ หมด
เว้นแต่คำ่ ธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำร
กองทุน ณ วันที่คำนวณ
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย :
ไม่มี
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ2.2470ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ นิ ทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่ คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่ำนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่ซอื ้ หรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนตำมที่จ่ำยจริง
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี ค่ำทีป่ รึกษำกฎหมำย ค่ำใช้จ่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรกองทุน เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกิ ดขึน้ จำกกำรติดตำม
ทวงถำม หรือ กำรดำเนินคดีเพื่อกำรรับชำระหนีใ้ ดๆ ของกองทุน ตำมที่จ่ำยจริง
(3) ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรดำเนินคดีของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงหรือเมื่อได้รบั คำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(4) ค่ำตอบแทนผูช้ ำระบัญชี และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ในระหว่ำงกำรชำระบัญชีกองทุน ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
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(5) ค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำภำษีอำกร ที่เกิดขึน้ หรือเกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทงั้ ในประเทศ
ไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดหำ ให้ได้มำ รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษำ ป้องกันผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรแลกเปลี่ ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์ทงั้ ในและต่ำงประเทศ และค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุน
สำมำรถลงทุนในหลักทรัพย์ตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำรได้ เป็ นต้น
(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันที หรือทยอยตัดจ่ำยภำยใน
รอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำทีใ่ ช้ในกำรตัดจ่ำยที่เหมำะสม
(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และภำยหลังเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ตำมที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
โดยบริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บดังนี ้
(7.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ ไม่เกินร้อย
ละ 1.0700 ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน
(7.2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ ไม่
เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะใช้ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันที หรือทยอย
ตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตัดจ่ำยที่เหมำะสม
ในกรณีที่มีเหตุตอ้ งเลิกกองทุนก่อนกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยังตัดจ่ำยจำกกองทุนไม่ครบจำนวน ค่ำใช้จ่ำยในส่ว นที่ยงั ตัดจ่ำยไม่
หมดดังกล่ำว จะถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนของบริษัทจัดกำร
(8) ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั กิ ำรกองทุน จะเรียกเก็บในอัตรำไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด
เว้นแต่คำ่ ธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำร
กองทุน ณ วันที่คำนวณ
หมำยเหตุ :
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
- ในช่วงกำรเสนอขำยครัง้ แรก : ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
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- ภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก : ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วย
ลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของ
บริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบ
รำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (Switching In) :มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ำในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
- ในช่วงกำรเสนอขำยครัง้ แรก: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
- ภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยน
เข้ำกองทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำน
ของบริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนออกจำกกองทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้ อนในวันที่ยนื่ คำขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 50.00 บำท
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอให้ออกใบสำคัญหน่วย
ลงทุน
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15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่กำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตำมที่จ่ำยจริง
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ กำรออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอื่นๆ ที่เกิดขึน้ จริงซึ่งพิสจู น์ได้ว่ำเป็ น
ควำมประสงค์เฉพำะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
กำหนดเป็ นกำรทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
(ข) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เช่น กำรใช้บริกำรบัตร ATM ให้เป็ นไปตำมอัตรำและเงื่อนไข
ที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนด
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ตอ้ งชำระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เข้ำบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมที่ธนำคำร
พำณิชย์เรียกเก็บจริง
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด เป็ นกำรทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
ทัง้ นี ้ ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว
15.4. วิธีกำรคำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรปฏิ บตั ิกำรกองทุน จะ
คำนวณทุกวันโดยใช้มลู ค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ ในกำรคำนวณและจะตัดจ่ำยจำกกองทุนเป็ นรำยเดือน
ภำยในเวลำ 7 วันทำกำรแรกของเดือนถัดไป
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีตดั จ่ำยครัง้ เดียวในวันที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ ๆ
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6. (2) และ (3) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีจะทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำย
นัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทัง้ นี ้ กำรตัดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว จะเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชี
รับอนุญำตแห่งประเทศไทย
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย :
15.5.1 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร และได้ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้ว บริษัทจัดกำร
จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบอย่ำงทั่วถึงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่มีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
ทัง้ นี ้ กำรเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ม่นั ใจได้วำ่ ผูล้ งทุนได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดกำร หรือ ณ สถำนที่ในกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) เป็ นต้น
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยให้แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ถอื ว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเพิ่มเติม
โครงกำรในเรื่องดังกล่ำวเมื่อบริษัทจัดกำรได้ดำเนินกำรตำมข้อ 15.5.1.1 ข้ำงต้นแล้ว
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15.5.2 กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร บริษัทจัดกำรต้องคำนึ งถึงควำม
สมเหตุสมผลกับสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงทั่วถึ งด้วยวิธีกำรที่
เหมำะสม อันทำให้ม่นั ใจได้ว่ำผูล้ งทุนได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำว โดยอย่ำงน้อยต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจั ดกำร และ ณ
สถำนที่ในกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่ำอัตรำขัน้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้
15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำขัน้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจนใน
โครงกำรแล้วว่ำบริษัทจัดกำรสำมำรถกระทำกำรดังกล่ำวได้ ทัง้ นี ้ ในรอบระยะเวลำย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรประสงค์จะขึน้ ค่ำธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขัน้ สูงดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผู้
ลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ ดังกล่ำว
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขัน้ สูงดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะต้องได้รบั มติพิเศษ
ทัง้ นี ้ ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้นำมำใช้กบั กรณีที่บริษัทจัดกำรได้รบั มติพิเศษ
อนึ่ง บริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 15.5.1.2 หรือข้อ 15.5.2.2 ข้ำงต้น ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
ภำยใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
15.6. หมำยเหตุ :
ไม่มี

16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการดาเนินการในกรณีทมี่ ูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : ต่ำงประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ มำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด โดยควำมเห็นชอบของ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ในกรณีที่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรคำนวณมูลค่ำยุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะใช้หลักกำรโดย
เทียบเคียงกับประกำศสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนซึ่งได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ กำรใช้และกำรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
รำคำและอัตรำผลตอบแทนของตรำสำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะใช้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยตำมช่องทำงดังต่อไปนี ้
(1.1) บริษัทจัดกำรจะใช้ขอ้ มูลดังกล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็ นหลัก
(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ขอ้ มูลตำม (1.1) ได้ จะใช้ขอ้ มูลจำกระบบ Reuters
(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ขอ้ มูลทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ขอ้ มูลจำกระบบอื่นใดที่มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลสูส่ ำธำรณชนและสำมำรถใช้อำ้ งอิงได้ โดยควำม
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
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ในกำรใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบำท บริษัทจัดกำรจะใช้อตั รำแลกเปลี่ยนฯ โดยใช้รำคำปิ ด
(close) ที่ประกำศบนหน้ำจอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวันที่คำนวณ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้อตั รำแลกเปลี่ยนฯ
ดังกล่ำวได้ บริษัทจะใช้อตั รำแลกเปลี่ยนฯ จำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 2 (ก) ถึง (ง) แห่งประกำศสมำคม ที่ สจก.ร. 2/2554 ลงวันที่
22 ธันวำคม 2554
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรข้ำงต้น จะต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
2. บริษัทจัดกำรจะคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตำม
ระยะเวลำดังต่อไปนี ้
(2.1) คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทำกำรภำยในวันทำกำรถัดไป
(2.2) คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนภำยในวันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ ในกำรคำนวณรำคำ
ขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป
(ข) วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ซอื ้ ขำยหน่วยลงทุนทุกวันทำกำร
จะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังนีเ้ พิ่มเติมด้วย
1. วันทำกำรก่อนวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ กรณีกำรขอผ่อนผันและคำนวณแบบ forward
pricing บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรมีอยู่ ณ วันทำกำรก่อนวันทำกำร
ซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุดมำประกำศ
2. วันทำกำรสุดท้ำยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนแต่ละ
ครัง้ ห่ำงกันเกินกว่ำ 1 เดือน
3. วันที่ปรำกฏเหตุกำรณ์ที่น่ำเชื่อได้วำ่ จะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำร
ถัดไป
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป
กำรประกำศมูลค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3. และต้องได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที่กำรประกำศตำม (2.3) และ (2.4) ได้กระทำผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่ำหน่วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมำคม (NAV Center) หรือช่องทำงอื่นที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดกำรจะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนภำยใน 3 วันทำกำรถัดไปก็ได้
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(3) ดำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผูล้ งทุนทรำบข้อมูลดังกล่ำวในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร เป็ นต้น และ
ภำยในเวลำที่ผลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงช่องทำงในภำยหลังก็ได้
ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร เช่น กำรประกำศทำงหนังสือพิมพ์ เป็ นต้น ซึ่งจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน โดยติดประกำศไว้ที่สำนักงำนของ
บริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และ
(4) จัดให้มีขอ้ มูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนที่ทกุ แห่งที่ผสู้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนใช้ซอื ้ ขำยหน่วยลงทุน
เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่ำวด้วยหรือไม่ก็ได้
ทัง้ นี ้ กองทุนอำจดำเนินกำรไม่เป็ นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมข้อ (2.1) - (2.4) ข้ำงต้นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลำที่กำหนดตำมข้อ (2.1) – (2.4) นัน้ ตรง
กับวันหยุดของกองทุนหลักหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนหรือตำมที่บริษัทจัดกำรจะประกำศกำหนด หรือในกรณีอื่นใดๆ ก็ตำมที่เป็ นเหตุให้กองทุน
ไม่ได้รบั ข้อมูลรำคำหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป็ นเหตุให้บริษทั จัดกำรไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำ
หน่วยลงทุนได้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ บริษัท
จัดกำรได้รบั ข้อมูลรำคำหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และประกำศข้อมูลดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิฯ
3. กำรใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั
จัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(3.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล
(3.2) คำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล สำหรับมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำร
คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรคำนวณรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยม
ตำแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำยและ
รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตำมที่คำนวณได้ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้ จำกกำรคำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดกำรจะนำผลประโยชน์นนั้ รวมเข้ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมข้อ 16.2 ข้ำงต้น เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดกำรต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรำกฏเหตุดงั กล่ำว
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและ/หรือรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุดภำยใน 2 วันทำกำร
16.3. แหล่งข้อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทรำบข้อมูลดังกล่ำวในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงเว็บไซต์ หรือกำรประกำศทำง
หนังสือพิมพ์ เป็ นต้น และภำยในเวลำที่ผลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดกำรจะระบุช่องทำงที่แ น่นอนไว้ใน
หนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ก่อนวันที่เริ่มเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงช่องทำงในภำยหลังก็ได้ตำมที่บริษัท
จัดกำรเห็นสมควร ซึ่งจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน โดยติดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มขี อ้ มูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนที่ทกุ แห่งทีผ่ สู้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนใช้ซอื ้ ขำยหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่ำวด้วยหรือไม่ก็ ได้
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.4.1. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้อง หำกกำรไม่ถกู ต้องดังกล่ำวมีมลู ค่ำน้อยกว่ำ 1 สตำงค์ หรือคิดเป็ นอัตรำไม่ถึงร้อยละ 0.50
ของมูลค่ำหรือรำคำที่ถกู ต้อง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) จัดทำและส่งรำยงำนให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมไม่ถกู ต้องภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่พบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง โดย
รำยงำนดังกล่ำวต้องมีสำระสำคัญดังต่อไปนี ้
(ก) มูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้อง
(ข) มูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(ค) สำเหตุที่ทำให้มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(ง) มำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง ในกรณีทคี่ วำมไม่ถกู ต้องมิได้มีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้
(2) ในกรณีที่สำเหตุที่ทำให้มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีผลต่อเนื่องถึงกำรคำนวณมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป บริษัทจัดกำรจะแก้ไข
มูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องตัง้ แต่วนั ที่พบว่ำมูลค่ำหรือรำคำไม่ถกู ต้อง
16.4.2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้อง หำกกำรไม่ถกู ต้องดังกล่ำวมีมลู ค่ำตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.50
ของมูลค่ำหรือรำคำที่ถกู ต้อง บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) คำนวณมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรพบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องจนถึงวันที่มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุน
ถูกต้อง
(2) ดำเนินกำรดังต่อไปนีเ้ ฉพำะวันที่มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ มีมลู ค่ำและคิดเป็ นอัตรำดังกล่ำว
(ก) จัดทำรำยงำนกำรแก้ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิน้ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรพบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่ วยลงทุนไม่
ถูกต้อง และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิน้ เพื่อให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีบ่ ริษัทจัดกำรส่งรำยงำนให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
รำยงำนตำมวรรคหนึ่งให้มีสำระสำคัญตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.1. (1) โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังของ
กองทุนรวม จะระบุกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องไว้แทนข้อมูลตำมข้อ 16.4.1. (1) (ง)
(ข) แก้ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องภำยในวันที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนตำม (ก)
(ค) ดำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนสำมำรถรับทรำบชื่อกองทุนรวมที่มีกำรแก้ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที่มีกำรแก้ไขมูลค่ำ
หรือรำคำหน่วยลงทุน ภำยใน 3 ทำกำรนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนตำม (ก)
16.4.3. นอกจำกกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2. แล้ว ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้อง หำกกำรไม่ถกู ต้องดังกล่ำวมีมลู ค่ำ
ตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.50 ของมูลค่ำหรือรำคำที่ถกู ต้อง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนีเ้ ฉพำะวันที่มลู ค่ำหรือรำคำ
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ มีมลู ค่ำและคิดเป็ นอัตรำดังกล่ำว
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(1) จัดทำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไว้ในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนตำมข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของกำรดำเนินกำรของ
บริษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(2) ชดเชยรำคำตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และดำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนหรือผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องทรำบถึงกำรแก้ไขรำคำตำมข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่
วันที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
(3) จัดทำมำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และส่งรำยงำนดังกล่ำว พร้อมทัง้ สำเนำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังตำมข้อ
16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อ.มูลในรำยงำนดังกล่ำว เว้นแต่ใน
กรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมิได้มีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ บริษัทจัดกำรจะส่งสำเนำเอกสำรที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ำ
กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้มำพร้อมสำเนำรำยงำนดังกล่ำวแทน
16.4.4. ในกำรชดเชยรำคำตำมข้อ 16.4.3. (2) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องต่ำกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง บริษทั จัดกำรจะปฏิบตั ดิ งั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุน
ที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้อง
หำกปรำกฏว่ำผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของ
บริษัทจัดกำรเอง เป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนั้ และจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวน
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ ำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่
ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รอง
ว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับส่ วนต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผขู้ ำยคืน
หน่วยลงทุน แต่หำกปรำกฏว่ำผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ ำงของรำคำ
เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผขู้ ำยคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องสูงกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง บริษทั จัดกำรจะปฏิบตั ดิ งั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพือ่ ชดเชยรำคำให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ ำงของรำคำ
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
หำกปรำกฏว่ำผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงิน
ของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ ำดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนั้ และจ่ำยเงินของบริษั ทจัดกำรเองเป็ นจำนวน
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ ำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่
ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รอง
ว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
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ในกรณีที่บริษัทจัดกำรต้องชดเชยรำคำเป็ นเงินให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนหรือผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนรำยใดมีมลู ค่ำไม่ถึงหนึ่งร้อยบำท บริษั ทจัดกำรอำจนำเงิน
ชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีม่ ีกำรจ่ำยเงินให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุน แต่ถำ้ บุคคลดังกล่ำวไม่มีสถำนะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดกำรจะชดเชย
รำคำให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
กำรจ่ำยเงินของกองทุนรวมเพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัทจัดกำรอำจ
จ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองแทนกองทุนรวมก็ได้
16.4.5. บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีสำเนำรำยงำนตำมข้อ 16.4.1. (1) และข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำร เพื่อให้สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
16.4.6. บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกมูลค่ำหน่วยลงทุนหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องจำกกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่ควำมไม่
ถูกต้องดังกล่ำวมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้

17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดกำร :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษำ :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษำกองทุน :
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นำง สุวิมล กฤตยำเกียรณ์
ชื่อ : นำง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
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ชื่อ : นำงสำว สุภำภรณ์ มั่งจิตร
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้ อบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทรำบ
17.7. กำรแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือน มกรำคม
18.2. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 มกรำคม 2559
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะระบุวนั ที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีและวันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรกทีแ่ น่นอน ไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุนก่อนวันที่ เริ่มเสนอขำยหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก โดยมีรอบระยะเวลำบัญชีครัง้ แรกเป็ นระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และขอ
สงวนสิทธิในกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรโดยระบุวนั ที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีและวันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรกที่ชดั เจนในภำยหลังในโอกำสแรกที่
ทำได้ และถือว่ำบริษทั จัดกำรได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
19.1 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรโดยใช้วิธีกำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน หำกปรำกฏว่ำมติเสียงข้ำงมำก หรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกิน
ร้อยละ 80 บริษัทจัดกำรจะส่งเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรขอมติและกำรนับมติไปยังผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลกำรนับมตินนั้
19.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจัดกำร บริษัทจัดกำรต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำก เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ต้องได้รบั มติพิเศษ
(1) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวมที่ทำให้ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่ำ งมีนยั สำคัญ
(2) กำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
(3) กำรควบรวมกองทุนรวมระหว่ำงกองทุนรวมที่มีนโยบำยกำรลงทุน ควำมเสี่ยงและระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (risk spectrum) แตกต่ำงกัน
(4) กำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(5) กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ล่ำสุดในโครงกำร
19.3 บริษัทจัดกำรอำจแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมได้ โดยถือว่ำได้รบั มติจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกำหนดอื่นในทำนองเดียวกัน โดย
กระทำได้เฉพำะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กำรแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้
(2) กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่ตอ้ งดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสั่งที่ออก
โดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
(3) กำรแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรำยละเอียดอื่นของบุคคลให้ถกู ต้อง
(4) กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี
นัยสำคัญ หรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
19.4 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทจัดกำรอำจขอให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผถู้ ือหน่วย
ลงทุนก็ได้ ทัง้ นี ้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจกำหนดเงื่อนไขให้บริษทั จัดกำรปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในกำรแก้ไขโครงกำรก่อนให้ควำมเห็นชอบก็ได้
(1) กำรเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรขำยและกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) กำรเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
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(3) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตรำส่วนกำรลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุน
(4) กำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซึ่งได้รับกำร
ผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็ นและสมควร
(5) กำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ และกองทุนสำรองเลีย้ งชีพดังกล่ำวจะนำ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสำรองเลีย้ งชีพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วย
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรจัดตัง้ และจัดกำรของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
(6) กรณีอื่นใดนอกเหนือจำก (1) (2) (3) (4) และ (5)
ทัง้ นี ้ กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมข้ำงต้น ต้องไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทน และควำมเสี่ยงของกองทุน
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนยั สำคัญ หรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
19.5 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะไม่นบั คะแนน
เสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว
19.6 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือวิธีกำรจัดกำรซึ่งกระทำตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือภำยใต้กรอบกำรพิจำรณำของสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ รวมทัง้ แจ้งไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทุกรำย และเผยแพร่ในลักษณะทีผ่ ลู้ งทุนทั่วไปสำมำรถเข้ำตรวจดูได้ ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจำกวันที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. หรือวันที่มีผลบังคับใช้ หรือวันที่มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร แล้วแต่กรณี
19.7 บริษัทจัดกำรอำจจะดำเนินกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำร
จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
19.8 ในกำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนครัง้ ใด ไม่ว่ำจะโดยกำรจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือโดยกำรส่งหนังสือขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน หำกผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนเห็นว่ำมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในครัง้ นัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือบริษทั จัดกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมมำตรำ 129/2 หรือฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีกำรที่กำหนดตำมมำตรำ 129/3 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน และมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 5 ของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนัน้ จะร้องขอให้ศำลสั่งเพิกถอนมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนครัง้ นัน้ ก็ได้ แต่ตอ้ ง
ร้องขอต่อศำลภำยใน 45 วันนับแต่วนั ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่ำว ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
กับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี ้ กำรขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และมำตรำ
129/3 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกาหนดอื่น ๆ :
20.1. กำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจำกกำรที่กองทุนใช้บริกำรบุคคลอืน่ (soft commission)
บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำเพื่อกองทุนจำกบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริกำรอันเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำรของบุคคลดังกล่ำว
ในกำรจัดกำรกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
หนังสือเวียน หรือหนังสือซักซ้อมควำมเข้ำใจ ทัง้ ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต ที่เกี่ยวกับกำรกระทำที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนและหลักเกณฑ์ในกำรป้องกัน ดังต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นนั้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบำทโดยตรงของควำมเป็ นกองทุนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ำบริษัทจัดกำรใช้บริกำรของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินควำมจำเป็ นเพื่อให้กองทุนได้รบั ประโยชน์จำกบุคคลดังกล่ำว
(churning)
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ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทำด้วยควำมเป็ นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อำจมีไว้ได้ของ
กองทุนนัน้ ด้วย
ทัง้ นี ้ กรณีที่บริษัทจัดกำรมีกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับผลประโยชน์ดงั กล่ำวไว้ในรำยงำนรอบปี
บัญชีหรือรอบระยะเวลำหกเดือนด้วย
20.2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบังคับใช้
วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดังกล่ำวกำหนดให้สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial
Institution หรือ FFI) รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภำษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดำ/นิติบคุ คล
สัญชำติอเมริกนั ผูซ้ ่งึ มีถ่นิ ที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริกำ และผูซ้ ่งึ มีถ่นิ ที่อยู่ทำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจำกนีย้ งั ปรำกฎด้วยว่ำ
ในปัจจุบนั มีรฐั บำลในหลำยประเทศกำลังดำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีขอ้ กำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีค่ ล้ำยคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก
FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดกำรถือว่ำเป็ น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ตอ้ งเข้ำผูกพันตนกับหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ
โดยมีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนข้อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคลสัญชำติอเมริกนั และบุคคลที่มีลกั ษณะตำมหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้ำที่ในกำร
ตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำเพื่อหำควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำกับประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำที่ในกำรกำหนดให้ลกู ค้ำบำงประเภทต้องจัดทำเอกสำร
ยืนยันตนตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภำยใต้ขอ้ กำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ มีสถำนะเป็ น Non-Participating
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรำ 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สินทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ
(เงินลงทุนทำงตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทำงอ้อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ
(Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทุนกับสถำบันกำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA
กำหนดให้สถำบันกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผูกพันตนตำมข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนำคำรและสถำบันกำรเงินใน
ประเทศไทย ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้ำที่ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยดังกล่ำวก่อนชำระให้กบั กองทุนรวมที่เป็ น
NPFFI
(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน ที่เข้ำร่วมผูกพันตำมข้อกำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงับกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับกองทุนรวมหรือ
บริษัทจัดกำร ซึ่งอำจทำให้กองทุนรวมไม่สำมำรถดำเนินกำรลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินกำรลงทุนได้อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจทำให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนไม่สำมำรถทำรำยกำรผ่ำนทำงผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในกำรดำเนินงำนรวมทัง้ เพื่อเป็ นกำรรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดกำรและ
กองทุนรวม (โดยบริษัทจัดกำร) จึงเข้ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริ ษัทจัดกำร
และกองทุนรวมสำมำรถปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันภำยใต้ขอ้ กำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดกำรและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกำรปฎิบตั ิงำนของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สนิ และผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในกำรดำเนินกำรดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่เข้ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำ
ยินยอมบริษัทจัดกำรและกองทุนและตัวแทนในกำรนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษีของสหรัฐอเมริกำ จำนวนและมูลค่ำหน่วยลงทุน
คงเหลือ จำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รบั เป็ นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริษทั จั ดกำร ให้กบั หน่วยงำน
ของรัฐทัง้ ในและต่ำงประเทศ ตำมข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง
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(2) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสำร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทรำบควำมเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น
หนังสือแสดงกำรเสียสิทธิในสัญชำติอเมริกนั หรือกำรให้ขอ้ มูลตำมหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือ
กำรแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐำนเพื่อยืนยันกำรเข้ำร่วมใน FATCA หรือกฎหมำยต่ำงประเทศที่
เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ำสถำบันกำรเงิน) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมำยดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นกำรป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์
เพิ่มขึน้ หำกมีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น ในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรดำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำ
ตอบรับภำยในระยะเวลำทีบ่ ริษัทจัดกำรกำหนด บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนีต้ ำมควำมจำเป็ น
และควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบกำรดำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรแจ้งนีแ้ ล้ว และ/หรือได้ดำเนินกำรตำมข้อตกลงที่ได้ระบุ
ไว้ในคำขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คำสั่งซือ้ / สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริกำร และดำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยนัน้ ได้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมำยของประเทศไทย
(4) ดำเนินกำรอื่นใดอันเป็ นกำรป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ หำกมีกำรดำเนิ นกำรที่
สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็ นควำมจำเป็ น และเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็ นกำรกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดกำรและ
กองทุนมีกำรดำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอำจต้องถูกหัก ณ ที่จ่ำย หรือถูกปิ ด
บัญชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น ซึ่งในทำงปฏิบตั ิบริษัทจัดกำรจะเลือกดำเนินกำรเฉพำะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (หรือเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่ำนัน้
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับกำรดำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรได้สงวนสิทธิไว้ขำ้ งต้น บริษัทจัดกำร (รวมถึงผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง) จะดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจนำส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงำน หรือดำเนินกำรอื่นใดที่
รำชกำรกำหนด โดยไม่จำเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
20.3. กำรซือ้ ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก โดย
ติดต่อกับบริษัทประกันชีวติ หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทัง้ นี ้ กำรซือ้ ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจมีขอ้ กำหนด และวิธีปฏิบตั ทิ ี่
แตกต่ำงไปจำกกำรซือ้ ขำยกองทุนเพียงอย่ำงเดียว ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรขำย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนก่อน
อนึ่ง บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรให้บริกำรซือ้ ขำยกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ซึ่งบริษัทจัดกำร
จะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกรำยและ/หรือผูล้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน โดยบริษัทจัดกำรจะปิ ดประกำศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทำกำรของบริษทั
จัดกำรและบริษัทประกันชีวิต รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่
เริ่มปิ ดประกำศดังกล่ำว
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรซือ้ ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน มีดงั นี ้
20.3.1 มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรขำยคืนหน่วยลงทุน มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตำ่ และจำนวนหน่วยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขนั้ ตำ่
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เนื่องจำกกำรซือ้ ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีขอ้ กำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น กำรเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนกำรเลือกลงทุนแต่ละ
กองทุน กำรดำเนินกำรสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนกำรหักค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่ำกำรประกันภัย เป็ นต้น ดังนัน้ กำรสั่งซือ้ ขำยกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงมีขอ้ กำหนดในเรื่องมูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ตำ่ ของกำร
สั่งขำยคืน มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตำ่ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตำ่ ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุ นเพียงอย่ำง
เดียว ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถศึกษำข้อกำหนดดังกล่ำวได้ ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
และเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งจัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต
20.3.2 กำรซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต:
ผูล้ งทุนสำมำรถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชี วติ กำหนด
โดยชำระเป็ นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนำคำรที่บริษัทประกันชีวติ กำหนด ทัง้ นี ้ บริษัท
ประกันชีวิตอำจกำหนดมูลค่ำขัน้ ต่ำในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลำทำกำรในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีกำรในกำรสั่งซือ้ วิธีกำรชำระเงินเพิ่มเติม
ตำมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสำรกำรขำยทีผ่ ลู้ งทุนได้รบั จำกบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลำในกำรสั่งซือ้ จะต้องอยู่ภำยใต้กรอบ
ระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนทีก่ ำหนดไว้ในโครงกำร โดยคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดกำรได้รบั เอกสำรและได้รบั ชำระเงินครบถ้วนจำก
บริษัทประกันชีวติ แล้ว
บริษัทจัดกำร หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของกำรสั่งซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจปฏิเสธคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์
ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หำกคำสั่งดังกล่ำวอำจเข้ำข่ำยลักษณะกำรทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อกำรร้ำย หรือเข้ำข่ำยบุคคลทีบ่ ริษัทประกันชีวิต
สงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรับประกัน
บริษัทจัดกำรจะเป็ นผูอ้ อกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภำยใน 15 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่
สั่งซือ้ หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกและจัดส่งใบยืนยันกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชี วิตควบหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนภำยใน 30 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีส่ ่งั ซือ้ ดังกล่ำว
20.3.3 กำรขำยคืนหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่ำนบริ ษัท
ประกันชีวิต โดยผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัทประกันชีวิตได้ตำมจำนวนขัน้ ตำ่ และเงื่ อนไขที่
ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกจำนวนขัน้ ต่ำที่กำหนดไว้สำหรับกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่ำงเดียว
กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวติ อำจส่งคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจำทุกเดือนเพื่อนำเงินค่ำขำยคืนมำชำระค่ำกำรประกันภัย ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่ำดังกล่ำวอำจต่ำกว่ำที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร โดยบริษัทประกันชี วติ จะสรุปค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวและจัดส่ง
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยล่ำสุดได้ทำงโทรศัพท์ หรือช่องทำงอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะ
เปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวติ อำจกำหนดมูลค่ำขัน้ ต่ำในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน วันและเวลำในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน วิธีก ำรนำส่ง
เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน เพิ่มเติมตำมที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสำรในกำรขำย ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั จำกบริษั ทประกันชีวิต
ภำยใต้กรอบระยะเวลำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกำหนดในหนังสือชีช้ วน และคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดกำรได้รบั
เอกสำรหลักฐำนจำกบริษัทประกันชีวติ ครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีป่ ระสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุน สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตำมจำนวนขัน้ ต่ำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
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บริษัทจัดกำรจะเป็ นผูอ้ อกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภำยใน 15 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีส่ ่งั
ขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งใบยืนยันกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุ นให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนภำยใน 30 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีส่ ่งั ขำยคืนดังกล่ำว
กำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีกำรขำยคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยรำยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทจัดกำรจะชำระ
เงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษัทประกันชีวิตภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำ
หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวติ มีหน้ำที่ตอ้ งชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั
จำกบริษัทจัดกำรให้กบั ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำ
หน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน โดยมีวิธีกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตำมที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชี วิตควบ
หน่วยลงทุน
ระยะเวลำชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน
ดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะไม่นบั รวมวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะในทำนองเดียวกับ ธุรกิจ
กำรจัดกำรกองทุนรวม
20.3.4 กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่ำนบริษัทประกันชีวิต ตำมจำนวนขัน้ ต่ำ จำนวนเงินคงเหลือขัน้ ต่ำ และเงื่อนไขที่ ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตำมแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกัน ชีวิตควบหน่วย
ลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตำมที่บริษัทประกันชีวติ กำหนดไว้เท่ำนัน้ โดยต้องเป็ นกำรทำรำยกำรผ่ำนบริษัทประกันชี วิต
กำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว หมำยถึง กำรที่บริษทั ประกันชีวิตขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง่ (กองทุนเปิ ดต้นทำง) เพื่อซือ้ หน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลำยทำง) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสำรกำรขำย
กรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ ำเนินกำรนำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทำง ซึ่งได้หกั ค่ ำธรรมเนียมกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)
เพื่อนำไปชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลำยทำง
ทัง้ นี ้ กำรดำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
(1) กำรสับเปลี่ยนกองทุน คือ กำรสับเปลี่ยนจำกกองทุนเปิ ดต้นทำงกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลำยทำงกองหนึ่งหรือหลำยกองทุน
(2) กำรสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ กำรสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจำตำมคำสั่งที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุให้มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนกองทุน เปิ ดต้นทำง
กองทุนหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลำยทำงอีกกองทุนหนึ่งหรือหลำยกองทุนตำมเงื่อนไขที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนแสดงควำมประสงค์
(3) กำรปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ กำรสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทกุ ไตรมำสตำมปี กรมธรรม์ให้มีสดั ส่วนกำรลงทุนเป็ นไปตำมที่ผถู้ ื อหน่วยลงทุน
ได้แสดงควำมประสงค์
บริษัทประกันชีวติ อำจระงับกำรสับเปลีย่ นกำรถือหน่วยลงทุนเป็ นกำรชั่วครำว และ/หรือถำวรในกรณีทบี่ ริษัทประกันชีวิตเห็นว่ำไม่เป็ นประโยชน์หรือมี
ผลกระทบในทำงลบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขำยคืนหน่วยลงทุนต้นทำงต่ำกว่ำจำนวนขัน้ ตำ่ ที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวติ จะเป็ นผูอ้ อกและจัดส่งหนังสือยืนยันกำรทำรำยกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 30 วันทำกำร นับแต่วนั ที่ได้
ดำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และกำรปรับสัดส่วนกำรลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวติ จะจัดส่ง
รำยงำนยืนยันกำรรับคำสั่งครัง้ แรก หรือ สรุปส่งเป็ นรำยงำนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโทรศัพท์สอบถำมสถำนะกำร
ลงทุนได้ทำงโทรศัพท์ตำมที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
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20.3.5 กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้ /ขำยคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเป็ นผูอ้ อกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation
note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภำยใน 15 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีส่ ่งั ซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกใบยืนยัน
กำรสั่งซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 30 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีส่ ่งั ซือ้
หรือขำยคืนดังกล่ำว
20.3.6 สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิแตกต่ำงจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ำงเดียว ดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็ นหลักประกัน
(3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐำนะผูเ้ อำประกันในกำรยกเลิกกำรทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ภำยใน 15 วันหลังจำกวันที่ได้รบั กรมธรรม์จำกบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ ำเนินกำรขำยหน่ว ยลงทุนกับบริษัทจัดกำรในส่วนของ
กำรลงทุนในหน่วยลงทุนตำมรำคำขำยคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดกำรได้รบั คำสั่งขำยคืนและได้ทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนแล้ว
(4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่ำงจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ำงเดียว เนื่องจำกบริษัท
ประกันชีวิตจะทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนในกำรรวบรวมและนำส่งคำสั่งซือ้ และขำยคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดกำรในนำมของบริษัทประกันชิวิตโดยไม่
เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น กำรได้รบั ข้อมูลกองทุนอำจล่ำช้ำกว่ำได้รบั จำกบริษัทจัดกำรโดยตรง เป็ นต้น
20.3.7 กำรจัดส่งรำยงำนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) กำรจัดส่งรำยงำน 6 เดือน และรำยงำนประจำปี ของกองทุน
บริษัทประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดส่งรำยงำน 6 เดือน และรำยงำนประจำปี ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หลังจำกที่ได้รบั ข้อมูล
หรือเอกสำรดังกล่ำวจำกบริษัทจัดกำร
(2) รำยงำนแสดงสถำนะกำรเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวติ จะจัดส่งรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นรำยปี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบฐำนะทำงกำรเงิ นดังกล่ำวได้
ทำงโทรศัพท์ หรือช่องทำงอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินเพิ่มเติมจำกบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครัง้ โดย
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม

21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ตำมที่ประกำศกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำจัดกำรกองทุน
รวมแทนด้วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมำกกว่ำร้อย
ละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่รูห้ รือควรรูว้ ่ำไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ ทัง้ นี ้ หำกมี
เหตุจำเป็ นและสมควร บริษัทจัดกำรอำจขอให้สำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคัดเลือกบริษทั จัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่จะคำนึงถึ ง
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้ จำกกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรรำยเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกกองทุนรวมต่อไป
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22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม และกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ขอ้ กำหนดในโครงกำร
ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ
หรือคำสั่งนัน้ ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมโครงกำรแล้ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจลงนำมใน
ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี ้ กำรลงนำมในข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ โดยชอบ ให้ถือว่ำ
ผูกพันผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
กำรที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ถือ
ว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจั ดกำรกองทุน
รวม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษั ท
จัดกำรกองทุนรวม
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ที่อยู่ (ภำษำอังกฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรมีสิทธิดงั นี ้ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือซักซ้อม
ควำมเข้ำใจ ทัง้ ที่มีอยู่ในปัจจุบนั และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.)
1.1. ได้รบั ค่ำตอบแทนในกำรจัดกำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.2. มอบหมำยกำรจัดกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรลงทุน กำรปฏิบตั ิกำรด้ำนงำนสนับสนุน (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนุญำตให้บริษทั
จัดกำรมอบหมำยให้บคุ คลอื่นกระทำกำรแทนได้
1.3. แต่งตัง้ บุคคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตั ิหน้ำที่ให้แก่กองทุน เช่น ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน ทีป่ รึกษำกำรลงทุน ที่ปรึกษำ
กองทุน ผูเ้ ชี่ยวชำญ ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร
1.4. รับชำระหนีเ้ พื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนกำรชำระหนีด้ ว้ ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.5. ชำระค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
1.6. จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดกำรสั่งซือ้ -ขำยคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกำหนดกำรชำระคืนค่ำขำยหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ตำมที่
ระบุไว้ในโครงกำร
1.7. กระทำนิติกรรมหรือสัญญำใดๆ ในนำมของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดกำรมีอำนำจกระทำได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
1.8. สิทธิที่จะละเว้นไม่ปฏิบตั ิตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดกำร และ/หรือ ผูจ้ ดั กำรกองทุนมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ว่ำมติดังกล่ำว ไม่เป็ นไปตำม
ขัด หรือฝ่ ำฝื นกฎหมำย ก.ล.ต.
1.9. ปฏิบตั ิกำรอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษำไว้ซง่ึ ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ของบริษัทจัดกำร
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2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษทั จัดกำร
บริษัทจัดกำรมีหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบดังนี ้ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อกฎหมำย ก.ล.ต.
2.1. กำรจัดตัง้ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และกำรเลิกกองทุน
2.1.1. ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็ นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็ นกองทุนรวมต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15
วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
2.1.2. ดำเนินกำรขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงกำรของกองทุนรวม ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
2.1.3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทุนโครงกำรและกำรแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่ำ
หน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้แก่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้
2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจัดกำรตำมหัวข้อ "วิธีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจดั กำร"
2.1.5. ดำเนินกำรเลิกกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม"
2.1.6. จัดให้มีกำรชำระบัญชีตำมหัวข้อ "กำรชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่ อเลิกโครงกำร"
2.2. กำรบริหำรกองทุน
2.2.1. จัดกำรลงทุนโดยใช้ควำมสำมำรถเพื่อพิทกั ษ์ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงเต็มที่ โดยคำนึงและรักษำผลประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ ือ หน่วยลงทุน
และตัง้ อยู่บนหลักแห่งควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและควำมรอบคอบระมัดระวัง
2.2.2. จัดกำรกองทุนให้เป็ นไปตำมโครงกำรที่ได้รบั อนุมตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.2.3. แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินของบริษัทจัดกำร และนำทรัพย์สินของกองทุนไปฝำกไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
2.2.4. จัดให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
2.2.5. สั่งผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภำพ จำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนชำระและรับชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์
2.2.6. จัดให้มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรของกองทุนตำมที่กำหนดไว้ใน
หัวข้อ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
2.2.7. เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผลประโยชน์
ของกองทุนรวม เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.2.8. ดูแล ติดตำม รักษำสิทธิของกองทุน ดำเนินกำรฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระทำกำรอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมำย เพื่อประโยชน์ของกองทุ นรวม
2.2.9. พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล" และ "กำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน" (ถ้ำมี)
2.2.10. ขอมติพิเศษจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
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2.2.11. จัดให้มีกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนอย่ำงสม่ำเสมอและเปิ ดเผยผลกำรดำเนินงำนตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับควำมเป็ นไปของกองทุนนัน้
ในแต่ละช่วงเวลำ
2.3. กำรจัดทำบัญชี กำรรำยงำน และกำรเปิ ดเผยข้อมูล
2.3.1. จัดทำงบกำรเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตำมแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีว่ำด้วยกำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุนตำมที่
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนดโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
2.3.2. จัดทำรำยงำนทุกรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทินเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทิน และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่ผถู้ ื อหน่วยลงทุน
ที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสิน้ ปี บญ
ั ชี หรือในกรณีของกองทุนรวม
เปิ ด หำกเลือกจัดทำและส่งรำยงำนตำมปี ปฏิทินให้ส่งรำยงำนภำยใน 4 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสิน้ ปี ปฏิทิน รวมทัง้ จัดทำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำ 6
เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลำ 6 เดือนนัน้ และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 2 เดือน นับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลำ 6 เดือนดังกล่ำว หรือเมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอ
ในกรณีเลือกจัดทำและส่งรำยงำนตำมรอบปี บญ
ั ชี ให้บริษัทได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทำและส่งรำยงำนดังกล่ำวในรอบระยะเวลำ 6 เดือนหลังสำหรับปี บญ
ั ชี
นัน้
บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีรำยงำนของรอบระยะเวลำล่ำสุดไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดูได้และจัดสำเนำให้เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอ
2.3.3. จัดทำรำยงำนฐำนะกำรลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนั้น
2.3.4. จัดทำรำยงำนกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.5. คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2.3.6. จัดทำรำยงำนโดยระบุช่อื จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมิได้เกิดจำกกำรลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมำเพิ่มเติม พร้อมทัง้ วันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมีมลู ค่ำเกิน
อัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดพร้อมสำเหตุ และส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนัน้ มี
มูลค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด พร้อมทัง้ จัดทำสำเนำไว้ที่บริษัทจัดกำรเพื่อให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
2.3.7. สำหรับกองทุนเปิ ดจัดทำหนังสือชีช้ วนใหม่ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกรอบปี บญ
ั ชีและจัดส่งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วันนับตัง้ แต่วนั ถัด
จำกวันสิน้ ปี บญ
ั ชี
2.3.8. ประกำศข้อมูล รำยงำน รำยละเอียด กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
2.4. กำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน
2.4.1. จัดให้มีเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด รวมทัง้ จัดให้มีกำรแจกจ่ำยข้อ มูลที่เป็ น
สำระสำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผลู้ งทุนอย่ำงเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมูลที่เป็ นรำยละเอียดของโครงกำรไว้เพื่อให้ผลู้ งทุนตรวจดู
หรือร้องขอได้
2.4.2. ดำเนินกำรในกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.4.3. ขำย รับซือ้ คืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่ระบุในโครงกำร
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2.4.4. จัดให้มีและเก็บรักษำไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีทบี่ ริษัทจัดกำรมอบหมำยให้ผอู้ ื่นเป็ นนำยทะเบียน จะเก็บรักษำทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ ที่ทำกำรของนำยทะเบียนผูถ้ อื หน่วยลงทุน
2.4.5. เปิ ดบัญชีกองทุนและจัดให้มีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
2.4.6. ขอควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดำเนินกำรตำมข้อ "กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน" หรือขอมติพิเศษจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกรณีที่จะดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรชำระค่ำรับซือ้ คืนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิ นอื่นแทนเงิน
2.4.7. ดำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั กำรจัดสรรแล้ว โดยเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนจำกกำรขำย สับเปลี่ยนเข้ำกองทุน รับซือ้ คืน
หรือสับเปลี่ยนออกจำกกองทุน ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน
2.5. กำรแต่งตัง้ บุคคลอื่น
2.5.1. จัดให้มีผดู้ แู ลผลประโยชน์ นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ผูส้ อบบัญชี ผูช้ ำระบัญชีของกองทุน ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.5.2. แจ้งให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทรำบถึงข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงกำรและข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร
(ถ้ำมี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่ ำฝื นข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงกำรและข้อผูกพันระหว่ำงผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่ชกั ช้ำ
2.5.3. แจ้งหรือขอควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับกำรแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้องกับกำรจั ดกำร
กองทุนรวม
2.6. กำรดำเนินกำรอื่นๆ
ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตำมโครงกำรและข้อกำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมข้อผูกพัน โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ
หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ขอ้ กำหนดในข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนได้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งนัน้ ให้ถือว่ำบริ ษัทจัดกำร
กองทุนได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมแล้ว
เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร :
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยคำสั่งของสำนักงำน หรือโดยเหตุอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เข้ำทำหน้ำที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงกำรส่งมอบเอกสำร
หลักฐำนต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5265
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์
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(1) ได้รบั ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 15.2.2 ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ของโครงกำรจัดกำร และในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์
(2) บอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ ทัง้ นีโ้ ดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(3) แต่งตัง้ ผูท้ ำหน้ำที่เก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศที่กองทุนได้ไปลงทุนไว้
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ตลอดจนภำระผูกพันตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรดังต่อไปนีอ้ ย่ำงเคร่งครัด
(ก) โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
(ข) ข้อกำหนดทีท่ ำไว้ระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ค) มำตรำ 125 มำตรำ 126 มำตรำ 129 และมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์”) และ
(ง) ประกำศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และสำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. ทัง้ ในปัจจุบนั และที่จะมีแก้ไขเพิ่มขึน้
ในอนำคต
(2) รับรองควำมถูกต้องในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดกำรได้คำนวณไว้แล้วเมื่อเห็นว่ ำกำรคำนวณ
ถูกต้องตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและกฎหมำย
(3) จัดทำรำยงำนโดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนหรือในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่
ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่หรือภำระผูกพันตำมที่ระบุไว้ในข้อ (1) ข้ำงต้น และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่สำนักงำน กลต. ภำยใน 5 วันนับจำกวันทีผ่ ดู้ แู ล
ผลประโยชน์รูถ้ ึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
(4) แจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบถึงกรณีทบี่ ริษัทจัดกำรไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่หรือภำระผูกพันตำมที่ระบุไว้ในข้อ (1) ข้ำงต้น
(5) ดำเนินกำรฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร ทั้งนี ้ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รบั คำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เป็ นค่ำใช้จ่ำยที่เรียกชำระจำกทรัพย์สินของกองทุนได้
(6) ดูแลและตรวจสอบให้ผชู้ ำระบัญชีปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ซึ่งรวมถึงมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หำกผูช้ ำระบัญชีไม่
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. ทรำบ และดูแลให้สินทรัพย์ของกองทุนอยู่ในควำมดูแลของตนจนกว่ำ
กระบวนกำรชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ
(7) แสดงควำมเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์ เกี่ยวกับกำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนของกองทุนในระหว่ำงปี ที่ผ่ำนมำตำมกฎหมำย โดยแสดงไว้ในรำยงำน
ประจำปี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน
(8) จัดทำบัญชีของกองทุนและดูแลรักษำสินทรัพย์ของกองทุน
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(9) จัดทำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่จำเป็ นเพื่อแสดงรำยกำรธุรกรรมทัง้ หมดที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำขึน้ ในกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำทีแ่ ละภำระ
ผูกพันของตนตำมสัญญำนี ้ รวมทัง้ จัดทำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยและโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมกำหนด
(10) จัดทำและเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ของกองทุนเพื่อให้บริษัทจัดกำรสำมำรถเผยแพร่รำยงำนประจำปี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำ
หกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตำมที่กฎหมำยกำหนด
(11) เก็บรักษำ จัดทำ และจัดส่งใบรับรอง เช็ค รำยงำนกำรเงิน คำบอกกล่ำวและเอกสำรอื่น ๆ ที่บริษัทจัดกำรหรือกองทุนต้องจัดทำหรือจัดส่ง ให้แก่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนหรือตำมคำสั่งของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(12) กระทำกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ขำ้ งต้น
(13) ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรกับบริษัทจัดกำรโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ หำกผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ตอ้ งปฏิบตั ิหน้ำที่นอกเหนือจำกที่กำหนดตำมสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีสิทธิได้รบั ค่ำตอบแทนเพิ่มเติมตำมแต่
จะตกลงร่วมกันกับบริษทั จัดกำร
(14) ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้โดยเคร่งครัด
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ำที่ดแู ลรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำทีต่ ่อไปได้ ซึ่งกำรดำเนินกำรดังกล่ำวรวมถึงกำร
ลงลำยมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองควำมถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำกำร งดเว้นกระทำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ ในกำรดูแลรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอำจ
ใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ว่ำกำรกระทำนัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นกำรดำเนินกำรในลักษณะที่
เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทรำบข้อมูลดังกล่ำวมิได้แสดงกำรคัดค้ำน
ในกรณีที่กำรดำเนินกำรใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ดำเนินกำรขอมติ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจดำเนินกำร
ตำมที่จำเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้เงื่อนไขสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รบั
อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหน้ำเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วันหรือน้อยกว่ำ 90 วันในกรณีที่เป็ นควำมยินยอมร่วมกัน โดยทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบ
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อันเป็ นสำระสำคัญของสัญญำนี ้
คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำได้ โดยบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน
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(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอื่นใดและบริษัทจัดกำรและผูด้ แู ลผลประโยชน์ทงั้ สองฝ่ ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำให้สอดคล้องกับประกำศคำสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่ำว ทัง้ นี ้ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีผลเป็ นกำรเพิ่ม
ภำระหน้ำที่แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ำที่ดงั กล่ำว ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญำแต่งตั้งผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่ำวให้บริษทั จัดกำรทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุน เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์นำข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผยหรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดกำรสำมำรถบอกเลิกสัญญำแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้
กำรบอกเลิกสัญญำจะต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ขำดคุณสมบัติขอ้ หนึ่งข้อใดตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผดู้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม” บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั กำรแก้ไขให้ถกู ต้องภำยใน 15 วันนับแต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำกกำร
ตรวจสอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ได้ทำกำรแก้ไขให้ถกู ต้องภำยในระยะเวลำที่กำหนดแล้วให้บริษัทจัดกำรแจ้ง
กำรแก้ไขดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้ หำกผูด้ แู ลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกู ต้องภำยใน
เวลำกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรขออนุญำตเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ครบ
กำหนดเวลำให้แก้ไข เมื่อได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดกำรจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทนผูด้ แู ลผลประโยชน์เดิม
โดยพลัน
(7) ในกรณีที่มีเหตุตอ้ งเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ให้กระทำได้ต่อเมื่อบริษัทจัดกำร
ได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ำข้อยกเว้นให้กระทำได้ หำกเป็ นกรณีที่มี
นัยสำคัญและไม่สำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีอำนำจบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5265
และ/หรือ บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.อนุญำต และ/หรือ ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็ นต้น และ/หรือ ผูร้ บั ฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจัดกำร และ/หรือ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเก็บรักษำทรัพย์สินในต่ำงประเทศ

3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นำง สุวิมล กฤตยำเกียรณ์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553
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ชื่อ : นำง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553
ชื่อ : นำงสำว สุภำภรณ์ มั่งจิตร
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com

5. ผู้จัดจาหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ชื่อ : ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2296-2000 และสำขำต่ำงๆ ทั่วประเทศ
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 550 อำคำร ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) สำนักเพลินจิต ชัน้ 5
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2659-7000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 29 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถ.สีลม บำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777, 0-2632-0777
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ไทยพำณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 19 อำคำรไทยพำณิชย์ ปำร์ค พลำซ่ำ อำคำร 3
ชัน้ 20-21 ถ. รัชดำภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 20-21 อำคำร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถ.พระรำม1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เกียรตินำคิน จำกัด
ที่อยู่ : 500 อำคำรอัมรินทร์ทำวเวอร์ ชัน้ 7, 11 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2680-3333
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 15 -17 อำคำรกรุงเทพประกันภัน, 25 ถ. สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กทม 10120
โทรศัพท์ 02-638-5000, 02-287-6000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 3 อำคำรสำธรซิตที ้ ำวเวอร์ 175 ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2680-1234
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด
ที่อยู่ : 999/9 อำคำร สำนักงำน ดิ ออฟฟิ ศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 16 พระรำม 1 แขวงปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 02-695-5000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ภทั ร จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 6 ชัน้ 8-11 อำคำรสำนักงำนเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถ.รัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0-2305-9000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : ที่อยู่ : ชัน้ 12 อำคำรสินธรทำวเวอร์ 3 เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2627-3100
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : ชัน้ 15 อำคำรสยำมทำวเวอร์ 989 ถ.พระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-7000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ธนชำต จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 18 โซนซีดี อำคำรเอ็มบีเคทำวเวอร์ ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ 444 ถ.พญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2217-8888
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 20 อำคำรอัมรินทร์ทำวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2660-5429-30
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 18 อำคำรเมอร์คิวรี่ทำวเวอร์ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5800
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี ้ จำกัด
ที่อยู่ : ชัน้ 25-26, 29 อำคำรบำงกอกซิตที ้ ำวเวอร์ 179 ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-5115
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : อำคำรเอเชีย เซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11 ถ.สำทรใต้ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 3 อำคำรสินธรทำวเวอร์ 1 เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่ำ จำกัด
ที่อยู่ : ชัน้ 12 เอ (ชัน้ 14) อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ 48/45 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2660-5000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ช่นั พำร์ทเนอร์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 1 อำคำรเศรษฐี วรรณทำวเวอร์, 139 ถ.ปั้น สีลม บำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-8555
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 849 ชัน้ 15 อำคำรวรวัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กทม 10500
โทรศัพท์ 0-2635-1700
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์คนั ทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 132 อำคำรสินธร 1 ชัน้ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-205-7000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด
ที่อยู่ : 87/2 อำคำร ซี อำร์ ซี ออลซีซ่นั ส์ เพลส ชัน้ 8, 12 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 02-672-5920
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
ที่อยู่ : 48/8 อำคำรทิสโก้ ชัน้ 4 ถ.สำธรเหนือ กทม. 10500
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 87/2 อำคำรซีอำร์ซีทำวเวอร์ ชัน้ 18, 39 ออลซีซ่นั ส์เพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-648-1111
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 2/4 อำคำรนำยเลิศทำวเวอร์ ชัน้ 2 ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2684-8888
ชื่อ : ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ลมุ พินี ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2359-0000
ชื่อ : ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย
ที่อยู่ : 123 อำคำร ไทยประกันชีวิต ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-26975300
ชื่อ : บริษัท แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ ประกันชีวติ จำกัด
ที่อยู่ : 175 อำคำรสำธรซิตี ้ ทำวเวอร์ ชัน้ 1/1 และ 2/1 ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2648-3600
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์อำร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 98 อำคำรสำทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กทม. 10500 โทรศัพท์ 0-2862-9999
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ชื่อ : ธนำคำรแห่งประเทศจีน จำกัด สำขำกรุงเทพมหำนคร
ที่อยู่ : เลขที่ 179/4 อำคำรบำงกอกซิตที ้ ำวเวอร์ ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฒ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2286-1010
ชื่อ : ธนำคำรออมสิน
ที่อยู่ : อำคำร 1 ชัน้ 2 ธนำคำรออมสิน สำนักงำนใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-299-8000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 63 อำคำรแอทธินี ทำวเวอร์ ชัน้ 17 ห้องเลขที่ 1701-1704 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-659-3390
ชื่อ : ธนำคำรซิตีแ้ บงก์ เอ็น.เอ.
ที่อยู่ : ชัน้ 20 อำคำรอินเตอร์เชนจ์ 21 เลขที่ 399 ถ. สุขมุ วิท เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2788-2000
ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 19 B อำคำรสำทรธำนี, อำคำร 3 เลขที่ 100 ถ. สำทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2724-6327-38
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 540 อำคำรเมอร์คิวรี่ ชัน้ 7, ชัน้ 14 และชัน้ 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-680-5000
บริษัทจัดกำรอำจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนเพิม่ เติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนในภำยหลังโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีของกำรแต่งตัง้
ผูส้ นับสนุนเพิ่มเติม ผูส้ นับสนุนดังกล่ำวอำจเป็ นบุคคลธรรมดำหรือนิติบคุ คลที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบเพื่อทำหน้ำที่เป็ น
ผูส้ นับสนุนของกองทุน โดยผูส้ นับสนุนที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั ิงำนได้ภำยใต้ระบบงำนเดียวกันกับผูส้ นับสนุนที่ปฏิบตั ิหน้ำที่อยู่ก่อนแล้ว
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผูส้ นับสนุน
(1) ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรขำย (ถ้ำมี) ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร
(2) บอกเลิกกำรเป็ นผูส้ นับสนุนตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูส้ นับสนุน
(1) จัดส่งหนังสือชีช้ วนของกองทุน คำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย
(2) รับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนจำกผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นีต้ ำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจำตัว (ถ้ำมี) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ยื่นคำขอใช้บริกำรกองทุนกับบริษัทจัดกำร
(4) คืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ ที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
(5) ยืนยันกำรซือ้ ขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(6) ทำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้ำทีด่ งั กล่ำวข้ำงต้น
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7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :

9. ทีป่ รึกษา :
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกำรลงทุน) :
9.2.ที่ปรึกษำกองทุน :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกองทุน) :

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ผูร้ บั มอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
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13. สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำรที่ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปันผล :
ตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล"
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้อย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือ
พลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนัน้ เป็ นกำรโอนหรือจำหน่ำยให้แก่ บคุ คล
อเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กำรโอนหน่วยลงทุนให้บิดำ มำรดำ บุตร และคูส่ มรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย
(3) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควรและอนุมตั ิให้โอนได้
วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน
(1) ผูโ้ อนจะต้องมำยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงำนผูส้ นับสนุนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีทผี่ รู้ บั
โอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผูร้ บั โอนจะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอน ในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” ก่อนแล้วผูโ้ อนจึงทำกำร
โอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่ ังซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจำกที่ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้ อนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภำษี
พร้อมสำเนำคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐำน
(4) ในกรณีที่ผโู้ อนมีใบสำคัญหน่วยลงทุนและต้องกำรโอนหน่วยลงทุน จะต้องนำส่งใบสำคัญหน่วยลงทุนคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อทำกำร
โอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หำกผูร้ บั โอนต้องกำรได้ใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเรื่องกำรขอให้ออกใบสำคัญหน่วย
ลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ"
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน ภำยใน 7 วันทำกำร
นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทัง้ นี ้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
13.4. ข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั
ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนัน้ เป็ นกำรโอนหรือจำหน่ำยให้แก่บคุ คลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ
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13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั กำร :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดกำรทำกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำรได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ในหัวข้อ “กำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร”
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดกำรหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ำของ
บัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่ำว
13.6. สิทธิในกำรได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษัทจัดกำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรชำระบัญชี ตำมหลักเกณฑ์ และวิ ธีกำรที่ระบุไว้ใน
หัวข้อ “กำรชำระบัญชีกองทุน และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร”
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ เมื่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ สิน้ ของโครงกำรจัดกำรและ
เมื่อได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว
(2) กำรจัดกำรกองทุนอยู่ภำยใต้กำรดูแลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ ซึ่งเป็ นสถำบันกำรเงินที่ม่นั คงมีช่อื เสียงและควำมรูค้ วำมสำมำรถ อันจะเป็ นกำรควบคุมให้
บริษัทจัดกำรปฏิบตั ติ ำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรที่ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือ หน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่จำเป็ นต้องติดตำมด้วยตนเองตลอดเวลำ
(3) กำรร่วมลงทุนในกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริษัทจัดกำรและผูด้ แู ลผลประโยชน์เป็ นตัวแทนของตนในกำรจัดกำร และดูแลทรัพย์สิ นทัง้
ปวงของกองทุนดังนัน้ จึงไม่จำเป็ นต้องมีกำรประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดกำรผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือตำมมติเสียงข้ำงมำกของผู้
ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของโครงกำรจัดกำร
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีควำมรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ครบ
กำรที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุ นดังกล่ำว
ยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนำมโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ ตนถือ ทัง้ นี ้
ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตำมข้อกำหนด
ของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
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14.2. เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ :
14.2.1. โครงกำรจัดกำรจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผูเ้ ปิ ดบัญชีกองทุน
ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอียดในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึ่งในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกันบริษัทจัดกำร
หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจะถือเอำบุคคลที่มีช่อื แรก
ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐำนะผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยให้เป็ นไปตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)
ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นกำรยืนยันจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ จำนวนเงิน
ที่ได้รบั ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ กรณีที่เป็ นกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก บริษทั จัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน จะดำเนินกำรส่งมอบ
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และบริษัทจัดกำรขอ
สงวนสิทธิที่จะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร หรือ อี เมล์เพื่อติดต่อ (email
address) ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึ่งจะนำส่งภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
กรณีกำรซือ้ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรส่งมอบหนัง สือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ภำยใน 2 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึ่งจะนำส่งภำยใน 2 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน โดยถือว่ำหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ที่ได้รบั ทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงั กล่ำว สำมำรถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตำมปกติได้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็ น สมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
(2) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนได้รบั คำขอเปิ ดบัญชี
กองทุน รวมทัง้ เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี และ/หรือคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และผูส้ ่งั ซือ้ ได้ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดกำรหรือ
ผูส้ นับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกัน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อในสมุ ดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนจะต้องเป็ นผูร้ บั สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องลงลำยมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนภำยในวันเดียวกันนัน้
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่ อบริษัทจัดกำร
ได้รบั ชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่ำ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนออกให้ในนำมบริษัทจัดกำรแก่ผสู้ ่งั ซือ้ เป็ นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทุ นของกองทุน
และให้ใช้เป็ นหลักฐำนในกำรซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีหน้ำที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำให้บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนบันทึกรำยกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุ นให้เป็ นปัจจุบนั
อยู่เสมอ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั ได้ตงั้ แต่วนั ทำกำรถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำ
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ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือว่ำถู กต้องเมื่อ
รำยกำรดังกล่ำวตรงกันกับข้อมูลที่บนั ทึกไว้ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็ น หนังสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
14.2.3. บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึ่งได้รบั
กำรปรับปรุงรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะนำส่งโดยทำงไปรษณียห์ รือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
โดยให้เป็ นไปตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ที่มีช่อื ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึ่ง
ได้รบั กำรปรับปรุงรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั แทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุนได้
หำกปรำกฏข้อผิดพลำดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องทำกำรทักท้วงข้อผิดพลำดภำยใน 7 วัน
ทำกำรนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือรับรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน มิฉะนัน้ บริษัทจัดกำรจะถือว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้อำ้ งอิงต่อบริ ษัทจัดกำร
กองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจำเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน

15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำให้มีกำรจ่ำยเงินปันผลของกองทุน บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงิน
ปันผล วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล และอัตรำเงินปันผลของกองทุน ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมดังต่อไปนี ้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผลู้ งทุนทั่วไปสำมำรถทรำบได้
(2) แจ้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ร ะบุช่อื ผูถ้ ือเมื่อได้รบั
กำรร้องขอ
(3) กำรจ่ำยเงินปันผลจะจ่ำยเป็ นเงินโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมชื่อและ
ที่อยู่ที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณียต์ ำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญ ชีกองทุน หรือวิธีอื่น
ใดตำมที่จะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนำคต
(4) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื ปรำกฏในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนจะได้รบั เงินปันผลซึ่งถือเป็ นเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องนำไปคำนวณ
ภำษี

16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
หำกมีกำรผิดนัดชำระหนีห้ รือมีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ บริ ษัทจัดกำรจะ
รับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สนิ อื่นทัง้ ที่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรใน
กำรจัดกำรกองทุนรวมในกรณีที่ผอู้ อกตรำสำรแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี ้ ดังนี ้
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16.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรำยที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษัท
จัดกำรได้บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่ำวและเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้ มำรวม
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีใ้ นโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีต้ กลงรับชำระหนี ้ดว้ ยทรัพย์สินดังกล่ำว
แทนเงิน ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนดโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้ บริษัทจัดกำรอำจจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินนัน้ ได้ และในกรณีที่มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษทั จัดกำรจะจ่ำยจำกเงินสำรองรำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรบริหำรทรัพย์สินนัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดกำรจะเฉลี่ยเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับ
ชำระหนีค้ ืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มสี ทิ ธิในเงินได้สทุ ธินนั้ ภำยใน 45 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่มีเงินได้สทุ ธิ และจะแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเฉลี่ยเงิน
คืนไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
จะผ่อนผันระยะเวลำกำรเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่ำงอื่น
ในกำรเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตำมข้อ 16.1.3 หำกบริษัทจัดกำรมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่ำ เงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีไ้ ม่คมุ้ กับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรอำจนำเงินได้สทุ ธิดงั กล่ำวไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนจะคุม้ กับภำระค่ำใช้จ่ำยก็ได้ ทัง้ นี ้ หำกได้มีกำรจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีจ้ นครบถ้วนแล้ว และปรำกฏว่ำเงินได้สุ ทธินนั้ ไม่คมุ้ กับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดกำรอำจนำเงินได้สทุ ธิดงั กล่ำวมำรวมคำนวณเป็ นมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
16.1.4 เมื่อมีกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมำปรำกฎว่ำกองทุนรวมได้รบั ชำระหนีต้ ำมตรำสำรแห่งหนีห้ รือ สิทธิ
เรียกร้องดังกล่ำวเป็ นเงิน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมควำมในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ได้บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดกำรจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมมติ พิเศษ
ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง บริษทั จัดกำรจะระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จำกกำรรับชำระหนี ้
มูลค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย พร้อมเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรรับชำระหนี ้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนี ้ บริษัทจัดกำรจะนำทรัพย์สนิ ดังกล่ำวมำรวมคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนด
รำคำทรัพย์สินนัน้ เพื่อใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ ำมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนดโดยได้รบั ควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะดำเนินกำรกับทรัพย์สินดังกล่ำวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดกำรอำจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็
ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดกำรจะจำหน่ำยทรัพย์สนิ ดังกล่ำวในโอกำสแรกทีส่ ำมำรถกระทำได้โดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในระหว่ำงทีบ่ ริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว บริษัทจัดกำรอำจจั ดหำ
ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำว ในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษัทจัดกำรจะจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวม
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16.3 ในกรณีที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ผถู้ ื อหน่วยทุกรำย
ที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ เป็ นผูม้ ีสทิ ธิในเงิน
ได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับชำระหนีก้ ็ได้ ทัง้ นี ้ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรไม่ตอ้ งนำตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิ ทธิเรียกร้องนัน้ มำรวม
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
16.4 วิธีกำรชำระค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษั ทจัดกำร
จะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
กำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ
เวลำที่กำหนด เท่ำนัน้

17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และกำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ กำรให้สิทธิหรือกำรจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกได้กระทำตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้
ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่แล้ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุน
สถำบัน ผูล้ งทุนรำยใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตำมที่กำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ไม่เป็ นผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่กำหนด ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ค) กำรโอนหรือกำรจำนำหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยำวที่จดั ตัง้ ขึน้ ก่อนวันที่
1 มกรำคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรลงทุนของกองทุน

18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะไม่นบั คะแนน
เสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือกฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกบริษทั จัดกำรกองทุนรวมได้ดำเนินกำรไป
ตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รบั มำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดำเนินกำรดังกล่ำวและมีผลผูกพันตำมมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำย ให้ถือว่ำมตินนั้ เสียไป
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ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน (มติของผู้
ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วย
ลงทุน กำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนนอกจำกจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนด
ไว้ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่กำหนดในประกำศนีแ้ ล้ว ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เท่ำกัน ต้องได้รับมติเสียงข้ำง
มำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่
ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
กำรแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสำระสำคัญที่เป็ นไปตำมและไม่ขดั หรือ แย้งกับ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยดังกล่ำว ให้ถือว่ำข้อผูกพันส่วนที่
แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญำ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทั้งนี ้ เรื่องที่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตำมข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน.
19/2554
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนด
เกี่ยวกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสำระสำคัญสอดคล้องกับโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั มติโดยเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนัน้ เหมำะสม มีควำมจำเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
อย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ำกรณีใด
ต้องกระทำเป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตรำบริษทั (ถ้ำมี)
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดูได้
รวมทัง้ จัดส่งสรุปกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและควำมจำเป็ นให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพร้อมกับกำรส่งรำยงำนประจำปี ของกองทุนรวม

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร : มี
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21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรตกลงให้มีกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บริษัทจัดกำรปฎิบตั ิไม่เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้
และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ ผู้
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถนำข้อพิพำทเข้ำสู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำรของ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้

22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในกำรเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเมื่อปรำกฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
22.1.1 หำกปรำกฏว่ำกองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่ำหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนดังนี ้
(1) จำนวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำยในวันทำกำรใด
(2) มูลค่ำหน่วยลงทุนทีข่ ำยได้แล้วทัง้ หมดโดยคำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำทในวันทำกำรใดและบริษัท
จัดกำรประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
22.1.2 เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีทบี่ ริษัทจัดกำร กระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรจนก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของตน
22.1.3 เมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้เเล้วทัง้ หมดของโครงกำร
จัดกำรให้เลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
22.1.4 สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป หำกปรำกฏว่ำ
(1) มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรที่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
(2) มีกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดกำรมิได้ปฏิบตั ิหรือดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทั่วไปตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรจัดส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชีช้ วนและกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
22.2. กำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำร เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี ้
22.2.1 ยุติกำรรับคำสั่งซือ้ และคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ 22.1
22.2.2 แจ้งให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ 22.1 โดยวิธีกำรดังนี ้
(ก) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้งคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
22.2.3 จำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่ำว ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถ
กระทำได้เพื่อชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
22.2.4 ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำมข้อ 22.2.3 ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์
ตำมข้อ 22.1 และเมื่อได้ดำเนินกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่ำเป็ นกำรเลิกกองทุนรวมนัน้
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23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรชำระบัญชีโดยจะแต่งตัง้ ผูช้ ำระบัญชีทสี่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพื่อดำเนินกำรรวบรวมทรัพย์สิน
จัดทำบัญชี จำหน่ำยทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ชำระหนีส้ ิน และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของกองทุนรวม รวมทัง้ ทำกำรอย่ำงอื่นตำมที่จำเป็ นเพื่อชำระบัญชีกองทุน
รวมให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
สำหรับค่ำใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผูช้ ำระบัญชีจะดำเนินกำรเฉลี่ยคื นเงิน
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตำมสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตำมหลักฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ณ วันเลิกโครงกำร
เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ ำระบัญชีจะทำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูช้ ำระบัญชีจะโอนทรัพย์สิน
คงค้ำงใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลังจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรกำหนดให้ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรเป็ นสถำนที่ชำระเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มำรับเงินหรือเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำร
ไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยนัน้ ได้ หรือในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่ำงอื่น บริษัท
จัดกำรจะอ้ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็ นภูมิลำเนำ เพื่อบริษัทจัดกำรจะได้นำทรัพย์ดงั กล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ สำนักงำนวำงทรัพย์ และดำเนินกำรจด
ทะเบียนเลิกกองทุนตำมขัน้ ตอนให้เสร็จสิน้ ได้
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่ว ยลงทุนกับบริษัท
จัดกำรกองทุนรวม
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หนังสือชีช้ วนส่ วนรั บรองความถูกต้ องครบถ้ วน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวน
ฉบับนี ้ด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมแล้ ว และบริ ษัทจัดการ
ขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด และไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสําคัญ

ผู้มีอํานาจลงนาม…………………………………
(นางสาวสุดาภรณ์ งามวิไลกร)
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีเจแปนเฮดจ์ ปันผล -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

