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หน้า 1 

                          - กองทุนเปิดกรุงศร ีเจแปนอิควิตี �อ ินเด็กซ ์เฮดจเ์อฟเอ ็กซ ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ส่วนข ้อมูลสรุปรายละเอ ียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข ้อผูกพัน 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมที�ลงทนุในต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund ซึ�งเป็นกองทนุรวมตราสารทนุ (Equity fund) 
สาํหรบัผูล้งทนุทั�วไป (retail fund) และรบัซื 6อคืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

1.  กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที�มีเป้าหมายใหผ้ลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาวและมีวตัถุประสงคใ์นการ
สรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในดัชนี Nikkei 225 โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ชื�อ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange 
Traded Fund (“กองทนุหลกั”) ซึ�งบริหารจดัการโดยบริษัท Nomura Asset Management Co., Ltd. และจะลงทนุในสกลุเงินเยนเป็นสกลุเงินหลกั 

กองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund เป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ ที�จดทะเบียนซื6อขายอยู่ในตลาดหลักทรพัยโ์ตเกียว (Tokyo Stock 
Exchange, Inc.: TSE) และจะลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินเพื�อกองทุนหลักในสกุลเงินเยน ทั6งนี 6 หากกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange 
Traded Fund มีการจดทะเบียนซื6อขายในตลาดหลกัทรพัยอื์�นนอกเหนือจากตลาดหลกัทรพัยโ์ตเกียว เช่น สิงคโปร ์หรือฮ่องกง เป็นตน้ บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิในการเปลี�ยนแปลงสถานที�ซื 6อขายดงักล่าว หากบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าจะเอื 6อประโยชนต์่อการลงทนุ หรือการคิดคาํนวณมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุประจาํวนั หรือสามารถประกาศมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุไดร้วดเรว็ขึ 6น เป็นตน้ และ/หรือเปลี�ยนแปลงสกลุเงินหลกัที�ใชใ้นการซื6อขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุหลกัเป็นสกลุเงินอื�น เช่น สกลุเงินสิงคโปรด์อลลาร ์หรือฮ่องกงดอลลาร ์เป็นตน้ ในภายหลงัก็ได ้โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแลว้ ซึ�งบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว โดยส่งจดหมายแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุทกุราย 
และประกาศไวท้ี�สาํนกังานของบริษัทจดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื�ออิเล็กทรอนิกสท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

2.  กองทุนจะนาํเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน ทั6งนี 6 การดาํรงสดัส่วนการลงทุน
ดงักล่าว และตามขอ้ 1. มิใหร้วมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วนัทาํการหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั6งแรกโดยนับตั6งแต่วนัถัดจากวนัจดทะเบียนกอง
ทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมซึ�งอยู่ในช่วงระหว่างรอการลงทนุ หรือช่วงเวลาประมาณ 15 วนัทาํการก่อนเลิกกองทนุ 

3.  เงินลงทนุส่วนที�เหลือทั6งในประเทศและต่างประเทศ กองทนุจะลงทนุในตราสารหนี 6และ/หรือเงินฝากธนาคาร และอาจจะลงทนุในตราสารหนี 6ที�มีอนัดบัความ
น่าเชื�อถือตํ�ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non – investment grade) หรือตราสารหนี 6ที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated securities) โดยขึ 6นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุน ทั6งนี 6 กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ (Unlisted securities) และตราสารที�มี
สญัญาซื6อขายล่วงหนา้แฝง (Structured note) 

4.  โดยปกติกองทุนจะทาํสญัญาซื6อขายล่วงหนา้เพื�อป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั6งหมด โดยไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของ
มลูค่าเงินลงทนุในต่างประเทศ 

5.  กองทุนอาจจะเขา้ทาํสัญญาซื6อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ�งรวมถึงการ
ป้องกันความเสี�ยง (Hedging) จากการลงทนุ โดยขึ 6นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจดัการ เช่น การทาํสญัญาสวอปและ/หรือสญัญาฟอรเ์วิรด์ที�อา้งอิงกบัอตัรา
แลกเปลี�ยน/ดา้นราคาตราสาร/อตัราดอกเบี 6ย ซึ�งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจัยอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น แนวโนม้
และทิศทางราคาของหลกัทรพัยท์ี�ลงทนุ การออกสญัญาซื6อขายล่วงหนา้ที�อา้งอิงกบัดชันีอา้งอิง การคาดการณเ์หตุการณท์ี�อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมี
นัยสาํคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทาํธุรกรรมสัญญาซื6อขายล่วงหน้า เป็นต้น ทั6งนี 6 กองทุนหลักจะลงทุนในสัญญาซื6อขายล่วงหน้าโดยมี
วตัถปุระสงคเ์พื�อป้องกนัความเสี�ยงเท่านั6น 

6.  ในกรณีที�บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ไม่
เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทนุไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคห์ลกัของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดงักล่าวไม่เป็นไปตามที�คาดไว ้หรือไม่สามารถ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทาํผิดตามความเห็นของหน่วยงานกาํกับดูแลของกองทุน
ต่างประเทศ และ/หรือเมื�อเกิดเหตุการณห์รือคาดการณ์ไดว้่าจะเกิดการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลใหก้ารลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็น
ภาระต่อผูล้งทุนโดยเกินจาํเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที�กองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ไดเ้ลิกโครงการในขณะที�บริษัท
จดัการยงัดาํเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี 6อินเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์

เมื�อปรากฏกรณีตามขอ้ 6. ขา้งตน้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะดาํเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทุน
ต่างประเทศดงักล่าวจะตอ้งมีนโยบายการลงทุนที�สอดคลอ้งกับวตัถปุระสงค ์และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี 6อินเด็กซเ์ฮดจ์
เอฟเอ็กซ ์และมีคุณสมบตัิตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด โดยอาจเป็นกองทุนที�บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Nomura Asset 
Management Co., Ltd. หรือไม่ก็ได ้และในการโอนยา้ยกองทนุดงักล่าว บริษัทจดัการอาจพิจารณาดาํเนินการในครั6งเดียว หรือทยอยโอนยา้ยเงินทนุ ซึ�งอาจ
ส่งผลใหใ้นช่วงเวลาดงักล่าวกองทนุอาจมีไวซ้ึ�งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุก็ได ้



หน้า 2 

                          - กองทุนเปิดกรุงศร ีเจแปนอิควิตี �อ ินเด็กซ ์เฮดจเ์อฟเอ ็กซ ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

หากเกิดกรณีใด ๆ ที�ทาํใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
เลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี 6อินเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยจะ
ดาํเนินการจาํหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที�เหลืออยู่ของกองทุน เพื�อคืนเงินตามจาํนวนที�รวบรวมไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้ายและสาํรองค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งของ
กองทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนที�ถือครองต่อจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั6งหมดของกองทุนทั6งนี 6 หากมีการ
ดาํเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบโดยพลนั โดยส่งจดหมายแจง้ผูถื้อหน่วยลงทนุทกุรายโดยเร็ว และประกาศไวท้ี�สาํนกังานของบริษัท
จดัการและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื�ออิเล็กทรอนิกสท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

7.  ในกรณีที�กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 5 ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�งดงัต่อไปนี 6 บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

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

(2)  ยอดรวมของมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทาํการใดติดต่อกนั คิดเป็นจาํนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุหลกั 

เงื�อนไข ในกรณีที�กองทนุหลกัมีมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่าว บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี 6  

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

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

(3)  รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที�ดาํเนินการแลว้เสรจ็  

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการดาํเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที�สนใจจะลงทุนเพื�อให้ผู้ที�สนใจจะลงทุนรบัรูแ้ละเข้าใจเกี�ยวกับสถานะของ 
กองทนุรวม และบริษัทจดัการจะดาํเนินการใหบ้คุลากรที�เกี�ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบัการดาํเนินการดงักล่าวดว้ย 

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

8.  กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�น ตามที�สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดใหล้งทนุได ้

9.  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตใหเ้ป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทนุรวมที�มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไม่ทาํให้
ระดับความเสี�ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ�มขึ 6น ทั6งนี 6 ใหเ้ป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ัดการกองทุนซึ�งขึ 6นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื�อ
ประโยชนส์ูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน อนึ�ง บริษัทจัดการจะดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนดาํเนินการเปลี�ยนแปลง
ประเภทกองทนุรวมดงักล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื 6อคืนหน่วยลงทนุ (ถา้มี) 

10.  ในการคาํนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดงันี 6รวมดว้ย ทั6งนี 6 โดยจะคาํนึงถึง
ประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นสาํคญั 

(10.1)   ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(10.2)   ช่วงระยะเวลาที�ตอ้งใชใ้นการจาํหน่ายทรพัยส์ินของกองทนุเนื�องจากไดร้บัคาํสั�งขายคืน หรือสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน หรือเพื�อรอการลงทุน ทั6งนี 6 ตอ้ง
ไม่เกินกว่า 10 วนัทาํการ 

ผลตอบแทนที$ผู้ลงทุน 
จะได้จากเงินลงทุน : 

- โอกาสที�จะไดร้บัจากผลกาํไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื�องมาจากมูลค่าที�เพิ�มขึ 6นของหลกัทรพัยท์ี�ลงทุน โดยจะไดร้บัเมื�อ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุมีการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ ทั6งนี 6 กรณีลกูคา้ที�เป็นบคุคลธรรมดาไม่ตอ้งเสียภาษีจากกาํไรส่วนเกินดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



หน้า 3 

                          - กองทุนเปิดกรุงศร ีเจแปนอิควิตี �อ ินเด็กซ ์เฮดจเ์อฟเอ ็กซ ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

สรุปข ้อมูลสาํคัญที$ผู้ลงทุนควรทราบเกี$ยวกับกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ซ ึ$งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศท ี$กองทุน
เปิดกรุงศร ีเจแปนอิควิตีDอ ินเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ ็กซ ์ไปลงทุน :  

ช ื$อกองทุน  NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ซึ�งเป็นกองทนุรวมอีทีเอฟ 

วันท ี$จดทะเบียนจัดตัDงกองทุน  9 กรกฏาคม 2544 

วัตถุประสงค ์และ/หร ือนโยบายการลงทุน  กองทนุมุ่งหวงัใหผ้ลตอบแทนจากการลงทนุสอดคลอ้งกบัดชันี Nikkei 225 โดยจะลงทนุในหุน้ที�เป็น
ส่วนประกอบของดชันี Nikkei 225 หรือหุน้ที�กาํลงัจะมาเป็นส่วนประกอบของดชันี Nikkei 225 

ทั6งนี 6 กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซื6อขายล่วงหนา้เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ ซึ�งไดแ้ก่  

การทาํ stock index futures ของดชันีที�มีความเกี�ยวเนื�องกบัดชันี Nikkei 225 โดยมีจดุประสงคเ์พื�อรกัษา
ผลตอบแทนของกองทนุใหใ้กลเ้คียงกบัดชันี Nikkei 225 

ตลาดหลักทร ัพยท์ ี$จดทะเบียนซ ืDอขาย  ตลาดหลกัทรพัยโ์ตเกียว (Tokyo Stock Exchange, Inc., “TSE”) ประเทศญี�ปุ่ น 

รหัสหลักทร ัพย ์ 1321 

สกุลเงินท ี$ใช ้ในการซ ืDอขาย  เยน (JPY) 

วันทาํการซ ืDอขาย  ทกุวนัทาํการซื6อขายของกองทนุ 

ตัวชีDวัด (Benchmark)  ดชันี Nikkei 225 

สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัDงหมด
โดยประมาณ  

0.22% ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ (ยงัไม่รวมภาษี) 

บร ิษัทจัดการ (Management Company)  Nomura Asset Management Co., Ltd. ตั6งอยู่ในประเทศญี�ปุ่ น 

ผู้ด ูแลผลประโยชน ์(Trustee/Custodian)  Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (Main-Trustee) 

Sub-Trustee : The Master Trust Bank of Japan, Ltd. 

แหล่งข ้อมูล  สามารถดขูอ้มลูหนงัสือชี 6ชวนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื�นเพิ�มเติมไดท้ี�เว็บไซต:์ 

http://www.nomura-am.co.jp/english/ 
 

หมายเหตุ:  

(1)  ข้อความในส่วนของกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที�ส ําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับ
ภาษาองักฤษ ดงันั6น ในกรณีที�มีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์

(2)  ในกรณีที�กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการซึ�งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสาํคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะแก้ไขเพิ�มเติมโครงการให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 

ข้อมูลสาํคัญเกี$ยวกับดัชนี Nikkei 225 

1.  ดชันี Nikkei 225 เป็นดชันีที�ถูกจัดทาํขึ 6นโดยบริษัท Nikkei Inc. ซึ�งเป็นสาํนกัหนังสือพิมพท์ี�มีชื�อเสียงในประเทศญี�ปุ่ น โดยถือว่าเป็นสถาบนัที�มีความน่าเชื�อถือ
และเป็นอิสระจากบริษัทที�บริหารจดัการกองทนุหลกั และบริษัทจดัการ 

2.  ดชันี Nikkei 225 เป็นดชันีที�นิยมใชก้ันอย่างแพรห่ลายในการวดัผลการดาํเนินงานของบริษัทในประเทศญี�ปุ่ น โดยดชันีประกอบดว้ยหุน้จาํนวน 225 ตวั ที�ทาํ
การซื 6อขายในกระดานที�หนึ�ง (First Section) ของตลาดหลักทรพัยโ์ตเกียว (Tokyo Stock Exchange) ดังนั6น ดัชนีดงักล่าวถือว่ามีการกระจายนํ6าหนักอย่าง
เพียงพอ และหุน้ที�เป็นส่วนประกอบของดชันีมีการเคลื�อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ 

3.  ดชันี Nikkei 225 เป็นดชันีที�มีการกาํหนดวิธีการคาํนวณไวอ้ย่างชัดเจนคือ ใชว้ิธี Price-weighted ในการคาํนวณ โดยปัจจัยที�ใชใ้นการคดัเลือกหุน้ที�จะเขา้มา
เป็นส่วนประกอบของดชันี ไดแ้ก่ สภาพคล่อง (Liquidity) และความสมดลุของหมวดอตุสาหกรรม (Sector Balance) หลงัจากนั6นจะมีการปรบัราคาหุน้แต่ละ
ตวัที�เป็นส่วนประกอบของดชันีโดยใชห้ลกัการ “Par Value System” และคาํนวณดชันีโดยการนาํราคาหุน้ที�ทาํการปรบัราคาแลว้ทุกตวัที�เป็นส่วนประกอบของ
ดชันีมารวมกัน และหารดว้ยจาํนวนหุน้ที�นาํมาคาํนวณ  ทั6งนี 6 ดชันีจะใชส้กลุเงินเยน (JPY) ในการคาํนวณ และรายชื�อหลกัทรพัยท์ี�ใชใ้นการคาํนวณดชันีจะมี
การทบทวนทุกๆ ปีในช่วงตน้เดือนตุลาคม หรือทุกครั6งที�มีความจาํเป็น เช่น ในกรณีที�มีบริษัทที�เป็นส่วนประกอบของดชันีลม้ละลาย หรือมีการปรบัโครงสรา้ง
องคก์ร อาจส่งผลต่อการเขา้ออกของหุน้ที�จะมาใชใ้นการคาํนวณดชันี เป็นตน้ 

4.  ดชันี Nikkei 225 มีการเผยแพร่ขอ้มูลและแสดงค่าดชันีอย่างต่อเนื�องผ่านสื�อที�นักลงทุนสามารถเขา้ถึงได ้เช่น www.bloomberg.com (รหสั : NKY:IND) หรือ 
http://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave เป็นตน้ 
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คาํถามและคาํตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม 

1. ลักษณะที$สาํคัญของกองทุน 
  มีการกาํหนดประเภทของผูล้งทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- ไม่มี 
  กองทนุรวมนี 6มีจาํนวนเงินทนุโครงการ (fund size) เท่าใด 

- 3,000 ลา้นบาท (หรือ จาํนวน 300 ลา้นหน่วย)   
  กองทนุรวมนี 6เหมาะสมที�จะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทนุลกัษณะใด และผูล้งทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 

- เหมาะสมสาํหรบัเงินลงทุนของผูมี้เงินออมโดยเป็นเงินลงทุนส่วนที�สามารถรบัความผันผวนในระยะสั6น และความเสี�ยงในระดับที�สูงได ้เพื�อโอกาสไดร้บั
ผลตอบแทนที�ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยเทียบเคียงกบัการลงทนุในหุน้ที�เป็นส่วนประกอบของดชันี Nikkei 225 Index 
- ผูล้งทนุควรลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

  ปัจจยัใดที�มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อเงินลงทนุของผูล้งทนุ 
เนื�องจากกองทุนนี 6จะนาํเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ�งมีนโยบายลงทุนในหุน้ที�เป็นส่วนประกอบของดชันี Nikkei 
225 Index ซึ�งจดทะเบียนซื6อขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัยโ์ตเกียว เงินลงทนุของท่านอาจไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัจากปัจจยัดงัต่อไปนี 6 
- ผลการดาํเนินงานของกองทนุ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทนุหลกั) 
- การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

  กองทนุรวมนี 6เป็นกองทนุรวมที�มีผูป้ระกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที�มุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

  กองทนุรวมนี 6มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
- วนัที�สิ 6นสดุรอบบญัชีคือ วนัที� 28 กมุภาพนัธ ์ของทกุปี 

2. ข ้อกาํหนดในการซ ืDอขายและโอนหน่วยลงทุน 
  กองทนุรวมนี 6มีวิธีการขายและรบัซื 6อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร 

วิธ ีการขายหน่วยลงทุน 

-  มลูค่าขั6นตํ�าของการสั�งซื 6อ 1,000 บาท ซึ�งคาํนวณเป็นหน่วยลงทุนไดโ้ดยนาํจาํนวนเงินที�สั�งซื 6อหน่วยลงทนุ หารดว้ย ราคาขายหน่วยลงทนุซึ�งเท่ากับมูลค่า
หน่วยลงทุน บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) เช่น สั�งซื 6อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที�.............. ซึ�งมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 
10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะไดร้บัจาํนวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารดว้ย 10.15) เป็นตน้ 
- ท่านสามารถซื6อหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซื6อขายของกองทุนภายในเวลา 12.00 น. ที�บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื 6อคืนหน่วยลงทุนที�
ไดร้บัการแต่งตั6งจากบริษัทจดัการ หรือผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการหรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นตน้ 

วิธ ีการร ับซ ืDอคืนหน่วยลงทุน 
- โดยการสั�งขายคืนหน่วยลงทุนขั6นตํ�า 1,000.00 บาท หรือ 100 หน่วย ซึ�งสามารถทาํไดทุ้กวนัทาํการซื6อขายของกองทุนภายในเวลา 12.00 น.  ที�บริษัท
จดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื 6อคืนหน่วยลงทุนที�ไดร้บัการแต่งตั6งจากบริษัทจัดการ หรือผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของ
บริษัทจดัการหรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นตน้ 

  กรณีใดที�บริษัทจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 
- บริษัทจัดการมีวตัถปุระสงคท์ี�จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท์ี�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุกับหรือ
เพื�อประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท้ี�มีถิ�นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึง
กองทรพัยส์ินของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ�งจดัใหมี้ขึ 6นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที�จะปฏิเสธหรือ
ระงบัการสั�งซื 6อ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มสาํหรบัผูล้งทนุที�เป็นบคุคลดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ 
-  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปิดรบัคาํสั�งซื 6อหน่วยลงทนุเป็นการชั�วคราวหรือถาวรก็ไดต้ามที�บริษัทจดัการเห็นสมควร ทั6งนี 6 บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุ
ทราบล่วงหนา้ก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัคาํสั�งซื 6อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไวท้ี�สาํนักงานของบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนหรือเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ
หรือสื�ออิเล็กทรอนิกสท์ี�เกี�ยวขอ้ง 

  กองทุนรวมนี 6มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเลื�อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบัซื 6อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั�งที�รบัไวแ้ลว้ และการ
หยดุรบัคาํสั�งซื 6อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไวอ้ย่างไร 
- กองทนุรวมนี 6มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเลื�อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รบัซื 6อคืนหน่วยลงทนุตามคาํสั�งที�รบัไวแ้ลว้ และการ
หยดุรบัคาํสั�งซื 6อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ�งไดร้ะบอุยู่ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมขอ้ 10. ขอ้ 11. และขอ้ 12. ตามลาํดบั 
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  วิธีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 
- เปิดใหส้บัเปลี�ยนหน่วยลงทนุโดยใหเ้ป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ. กรุงศรี จาํกดั” ซึ�งบริษัท
จดัการไดป้ระกาศไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ (www.krungsriasset.com) 

  กองทนุรวมนี 6กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จาํกดัการโอนไวอ้ย่างไร 
- กองทุนนี 6เป็นกองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนทั�วไป ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดต้ามปกติ อย่างไรก็ดี ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา (US Citizen) ได ้ดงันั6น บริษัทจดัการจะไม่รบัลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน 
หากการโอนนั6นเป็นการโอนหรือจาํหน่ายใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกา 
- ผูถื้อหน่วยลงทนุซึ�งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุจะตอ้งยื�นคาํขอโอนหน่วยลงทนุที�บริษัทจดัการและ/หรือผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื 6อคืนหน่วยลงทุน 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ (ถา้มี) 
- ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนก็ต่อเมื�อนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื�อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน
แลว้ ซึ�งนายทะเบียนจะดาํเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนั
ขอโอนหน่วยลงทนุและคาํขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์

  ผูถื้อหน่วยลงทนุจะทราบขอ้มลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรบัซื 6อคืนหน่วยลงทนุไดจ้ากช่องทางใด 
- ท่านสามารถติดตามขอ้มลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาขายและรบัซื 6อคืนหน่วยลงทนุไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

3. สิทธ ิของผู้ถ ือหน่วยลงทุน 
  กองทนุรวมนี 6มีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- กองทุนรวมนี 6จะใชร้ะบบไรใ้บสาํคญัหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดาํเนินการใหน้ายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื�อผูเ้ปิดบญัชีกองทุนใน
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ  
- บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ�งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ�งเท่านั6น โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

  ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี 6อาจถกูจาํกดัสิทธิในเรื�องใด ภายใตเ้งื�อนไขอย่างไร   
- กองทนุนี 6มีขอ้จาํกัดในการใชส้ิทธิออกเสียงในกรณีผูถื้อหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั6งหมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี�เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื�อผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที�เกิน
ดงักล่าว 

  ในกรณีที�กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ้ึ�งหุน้ของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที�ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการ
ดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพิ�มเติม หรือไม่ อย่างไร 
- ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดโ้ดยวิธีที�บริษัทจดัการไดเ้ปิดเผยไวท้ี�สาํนักงานของบริษัท
จดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื 6อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

  กองทุนรวมนี 6มีช่องทางและวิธีการรอ้งเรียนของผูล้งทุน และนโยบายการระงับขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการ
ดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 
- ผู้ลงทุนสามารถรอ้งเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207  
หรือผูด้แูลผลประโยชน ์ - ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2724-5265 
- กองทนุรวมนี 6มีนโยบายการระงับขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการดงักล่าว ในกรณีที�บริษัทจดัการปฎิบตัิไม่เป็นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี 6 และ/หรือหลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวขอ้ง 
อนัมีผลใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทุนรวม ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนาํขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการของสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได ้
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4. บุคคลท ี$เกี$ยวข ้องกับการดาํเน ินการของกองทุนรวม  

  ขอ้มลูเกี�ยวกบับริษัทจดัการ  

- กรรมการของบริษัทจดัการ มี 9 คน ตามรายชื�อดงัต่อไปนี 6 

 (1) นายพงษ์อนนัต ์ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง 
 (3) นายพยงุ ลีวงศเ์จริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
 (5) นายสรุจกัษ์ โกฏิกลุ (6) นางวรรณา ธรรมศิริทรพัย ์
 (7) นางสาวจิราพร โพธิ�ไพโรจน ์ (8) นายเทซ ึนาคากาวะ 
 (9) นายเวนคาทา สิทา รามาราจ ูบดุดาราจ ู  

  - จาํนวนกองทนุรวมทั6งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัท 126 กองทนุ 

- มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 383,352 ลา้นบาท 

  รายชื�อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

 ชื$อ นามสกุล ตาํแหน่ง 

 (1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผูจ้ดัการ 
 (2) นายศิระ คล่องวิชา รกัษาการประธานเจา้หนา้ที�กลุ่มการลงทนุ 
 (3) นางสาวพรทิพา  หนึ�งนํ6าใจ รกัษาการประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี 6 
 (4) นายวิพธุ  เอื 6ออานนัท ์ ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ  
 (5) นายฑลิต  โชคทิพยพ์ฒันา รองประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (6) นางสาวจิตอารีย ์ฤทธิพนัธ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตัิการซื 6อขายหลกัทรพัย ์
 (7) นางสาวรุง่อรุณ สมเจริญ ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายกาํกบัและดแูลการปฏิบตัิงาน 
 (8) ดร. ฐนิตพงศ ์ ชื�นภิบาล ประธานเจา้หนา้ที�ฝ่ายบริหารความเสี�ยงดา้นการลงทนุ 
 (9) นายฑิฆมัพร วิชยัธรรมธร ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี 6  
 (10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี 6  
 (11) นางสาวรมัภารจัน ์ยธุานหสั ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี 6  
 (12) นายสาธิต บวัช ู ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (13) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (14) นายปีติ ประติพทัธิ�พงษ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
 (16) นายจาตรุนัต ์สอนไว ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (17) นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ  
 (18) นายพลสิทธิ�  อาหนุยั ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ  
 (19) นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (20) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (21) นายเกียรติศกัดิ�  ปรีชาอนสุรณ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (22) นายธนียะ  เภาสู่ นกัวิเคราะห ์
 (23) นางสาวคณุธิดา  ดนพิูพกัษ ์ นกัวิเคราะห ์
 (24) นายศภุศิษฎ ์ เทียนสกุใส  นกัวิเคราะห ์
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  รายชื�อผูจ้ดัการกองทนุ (fund manager) ประวตัิการศกึษา และประสบการณก์ารทาํงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม รวมทั6งหนา้ที�ความ
รบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักลา่ว 

ชื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน หน้าท ี$ความร ับผิดชอบ 
นายวิพธุ เอื 6ออานนัท ์ - ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์

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

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

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัคา้เงินตราต่างประเทศ 

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

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
 

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

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

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 

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

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจา้หนา้ที�วิเคราะห ์
 

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

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

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- เจา้หนา้ที�ฝ่ายลกูคา้บคุคลเเละ
บริการ 

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
 
 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University 
of Manchester, U.K. 

-ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี (การเงิน)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

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

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- เจา้หนา้ที�วิเคราะหส์ินเชื�อ 

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

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

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี 6และ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ 
 

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

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

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุและ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ ์
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ชื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน หน้าท ี$ความร ับผิดชอบ 
นายพลสิทธิ� อาหนุยั - ปริญญาโท  สาขาการเงิน 

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

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

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี 6และ
กองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายการลงทนุ 

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

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารความเสี�ยง
ดา้นการลงทนุ 
- ผูจ้ดัการผลิตภณัฑธ์ุรกิจตลาดเงิน 

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

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

- ผูจ้ดัการกองทนุรวมต่างประเทศ 
- นกัวิเคราะหฝ่์ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะหเ์ศรษฐกิจและตลาด
เงิน 

  รายชื�อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื 6อคืนหน่วยลงทนุ (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ (registrar)  และผูด้แูลผลประโยชน ์(trustee)  

- รายชื�อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื 6อคืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 

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

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

 - รายชื�อผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee/ Fund supervisor) 
  ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทร. 0-2724-5265 

  ทั6งนี 6 นอกจากหนา้ที�ตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั6งฯ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที�ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 

5.  ช ่องทางท ี$ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ ิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนีD 

  ท่านสามารถทราบขอ้มลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบักองทนุรวมนี 6ไดท้ี�สาํนกังานของบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื 6อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์อง
บริษัทจดัการ 
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ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี�ยง 

ความเสี$ยงของกองทุนไทย 

1. ความเสี$ยงจากการดาํเน ินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี�ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของผูอ้อกตราสาร  

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื6นฐานของผูอ้อกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื�อถือของผูอ้อกตราสารเพื�อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชาํระหนีDของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี�ยงจากตราสารหนี 6/เงินฝากที�กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชาํระหนี 6 โดยบริษัทผูอ้อกตราสารหนี 6/เงินฝากนั6น ๆ ไม่สามารถชาํระคืนเงินตน้หรือ
ดอกเบี 6ยใหก้องทนุเมื�อถึงวนัที�ครบกาํหนด  

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี 6/เงินฝากที�มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี 6หรือผูอ้อกตราสารหนี 6ของบริษัทเอกชนทั�วไปจะตอ้งไดร้บัการจัด
อนัดบัความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดับที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขึ 6นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี 6ภาครฐั ซึ�งมีความเสี�ยงจากการผิดนัด
ชาํระหนี 6ทั6งเงินตน้และดอกเบี 6ยในระดบัตํ�า กองทนุจึงมีความเสี�ยงประเภทนี 6ต ํ�า 

3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที�อาจจะเพิ�มสูงขึ 6นหรือลดตํ�าลง ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงไปตามราคาตราสารหรือราคา
หุน้ที�กองทนุหลกัลงทนุหรือมีไว ้ และอาจขึ 6นอยู่กบัแนวโนม้ของอตัราดอกเบี 6ย ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื6นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูอ้อก
ตราสาร ปริมาณการซื6อขายหุน้ เป็นตน้  ดงันั6น หากราคาหุน้ที�ลงทุนลดลงหรือปรบัตวัสูงขึ 6น จะส่งผลใหมู้ลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหลกัลดลงหรือเพิ�มขึ 6นได้
เช่นกนั 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัส่วนการลงทนุที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุของกองทุน โดยคาํนึงถึงสถานการณท์าง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุในกองทนุหลกั 

4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากการที�กองทุนไม่สามารถจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ี�ลงทุนไดใ้นราคาที�เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ทั6งนี 6 การที�กองทุนนาํเงินลงทุนไป
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ซึ�งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที�เนน้ลงทุนในหุน้ที�เป็นส่วนประกอบของ
ดชันี Nikkei 225 Index ในกรณีที�เกิดเหตกุารณข์าดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี�ยงที�ไม่สามารถขายตราสารที�กองทนุลงทนุไวไ้ดห้รือขายตราสารในราคา
ที�ไม่เหมาะสม ส่งผลใหผู้ล้งทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ไดร้าคาหรือตามระยะเวลาที�กาํหนดไว ้   

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

การที�กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี 6ที�มีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือตราสารหนี 6ระยะสั6น เพื�อรกัษาสภาพคล่องของกองทนุและลดความ
เสี�ยงจากการรบัชาํระคืน จึงทาํใหช่้วยลดความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี�กองทนุลงทนุได ้

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

เนื�องจากกองทนุนาํเงินลงทนุซึ�งเป็นเงินบาทไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัในสกลุเงินเยน จึงอาจมีความเสี�ยงที�เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน
เงินของทั6งสองสกลุเงินได ้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ 6นจากวนัที�กองทนุเขา้ลงทุนเมื�อเทียบกับสกลุเงินต่างประเทศที�เขา้ลงทุนนั6น (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 
100 เยน เป็น 29.50 บาท ต่อ 100 เยน) จะทาํใหม้ลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุเมื�อคาํนวณเป็นสกลุเงินบาทนอ้ยลง ในทางตรงกนัขา้มหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง 
(เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 100 เยน เป็น 30.50 บาท ต่อ 100 เยน) จะทาํใหม้ลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุเมื�อคาํนวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึ 6น 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซื6อขายล่วงหนา้เพื�อป้องกันความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินหรือไม่ก็ได ้โดยขึ 6นอยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ�ง
จะลงทุนในสญัญาซื6อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื�อป้องกันความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกับอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที�อาจเกิดขึ 6นไดจ้ากการ
ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรพัยท์ี�ลงทุนมีแนวโนม้อ่อนค่าอย่างมี
นยัสาํคญั และอาจมีตน้ทนุสาํหรบัการทาํธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยง โดยทาํใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากตน้ทนุที�เพิ�มขึ 6นทั6งนี 6 การป้องกนัความเสี�ยง
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินดงักล่าว อาจไม่สามารถป้องกนัความเสี�ยงไดท้ั6งหมด และหากคาดการณผ์ิดจะทาํใหเ้สียโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทน
ที�มากขึ 6น 



หน้า 11 

                          - กองทุนเปิดกรุงศร ีเจแปนอิควิตี �อ ินเด็กซ ์เฮดจเ์อฟเอ ็กซ ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

6. ความเสี$ยงจากการเข ้าทาํสัญญาซืDอขายล่วงหน้า (Leverage Risk):  

การที�กองทนุมีการลงทนุในสญัญาซื6อขายล่วงหนา้เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน อาจมีความเสี�ยงทางดา้นเครดิตของบริษัทที�เป็นคู่สญัญาซื6อขาย
ล่วงหนา้นั6น 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการจะทาํการวิเคราะหส์ถานะหรืออนัดบัความน่าเชื�อถือของบริษัทที�เป็นคู่สญัญาซื6อขายล่วงหนา้อย่างระมดัระวงั และสมํ�าเสมอ หากมีการปรบัตวัในทาง
ลบอย่างมีนยัสาํคญั บริษัทจดัการจะพิจารณาปรบัเปลี�ยนแผนการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ ์

7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซืDอขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื6อขายล่วงหนา้ โดยที�บริษัทจัดการเขา้เป็นคู่สญัญาที�กระทาํนอกศูนยส์ัญญาซื6อขายล่วงหนา้ (OTC) อาจมีความเสี�ยงที�คู่สัญญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาดงักล่าวได ้

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการจะเลือกคู่สญัญากับสถาบนัการเงินที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 3 อนัดบัแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบนัการเงิน
ต่างประเทศที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาวอยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) หรือสถาบนัการเงินหรือผูไ้ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ
สญัญาซื6อขายล่วงหนา้จากสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากความมั�นคงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัตลาดเงินตลาดทนุ รวมถึงขอ้จาํกดัทางดา้น
กฎหมาย และการทาํธุรกรรมทางการเงินของประเทศที�กองทุนไปลงทุน ทั6งนี 6 ความเสี�ยงดังกล่าว อาจส่งผลใหเ้กิดความผันผวนของราคาตราสารที�ลงทุน สภาพ
คล่อง สภาวะตลาด อตัราเงินเฟ้อ หรืออตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวกบัประเทศนั6นๆ เป็นตน้ ซึ�งอาจทาํใหก้องทนุไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามที�คาดหวงัไว ้

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

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

9. ความเสี$ยงจากข้อจาํกัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk):  

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

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณก์ารเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื6นฐานต่างๆ ของประเทศที�กองทุน
ลงทนุอย่างใกลชิ้ด เพื�อประเมินความเสี�ยงจากการลงทนุในประเทศนั6นๆ ซึ�งอาจช่วยลดความเสี�ยงในส่วนนี 6ได ้

ความเสี$ยงของกองทุนหลัก 

1. ปัจจัยท ี$ส่งผลให้เกิดความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน 

มลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุจะขึ 6นอยู่กบัความผนัผวนของราคาหลกัทรพัยท์ี�กองทนุลงทนุ ซึ�งผูล้งทนุจะตอ้งยอมรบัผลกาํไรและผลขาดทนุทั6งหมดที�เกิดขึ 6นจากการ
บริหารจดัการกองทุนได ้เนื�องจากกองทุนไม่ไดมี้การรบัประกนัเงินตน้ ผูล้งทนุอาจจะไดร้บัผลขาดทุนอนัเนื�องมาจากการปรบัตวัลดลงของมลูค่าหน่วยลงทนุ และผู้
ลงทนุจะตอ้งสามารถยอมรบัผลขาดทนุในส่วนของเงินตน้ได ้อีกทั6ง การลงทนุในกองทนุมีความแตกต่างจากเงินฝากออมทรพัย ์

ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาหุน้ ความผนัผวนของราคาหุน้อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ อนัเนื�องจากกองทนุมีการลงทนุในหุน้ 

* ปัจจยัที�ส่งผลใหเ้กิดความผนัผวนต่อมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ มิไดถ้กูจาํกดัเฉพาะปัจจยัตามที�ระบขุา้งตน้เท่านั6น 

<< ปัจจยัหลกัต่างๆ ที�ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้กนัระหวา่งดชันี Nikkei 225 และมลูค่าหนว่ยลงทนุของกองทนุ >> 

กองทนุมีวตัถปุระสงคใ์นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทนุโดยมีมลูคา่หน่วยลงทนุซึ�งสอดคลอ้งกบัดชันี Nikkei 225 อย่างไรก็ตาม ในการบริหารจดัการทรพัยส์ิน
ที�ลงทนุ ไม่สามารถรบัประกนัไดว้่า การเคลื�อนไหวของทรพัยส์ินที�ลงทนุจะสอดคลอ้งกบัดชันีฯ เสมอไป ดว้ยเหตผุลดงัต่อไปนี 6 

(1)  กองทุนอาจไดร้บัผลกระทบจากตลาด หรือมีค่าใชจ่้ายต่างๆ เกิดขึ 6น เช่น ค่านายหนา้ซื 6อขายหลกัทรพัยจ์ากการซื6อขายหุน้แต่ละตวั, เมื�อมีการปรบัพอรต์การ
ลงทนุอนัเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงของหุน้ที�เป็นส่วนประกอบของดชันีฯ, อตัราแลกเปลี�ยนบางส่วนของหุน้ที�เกิดขึ 6นจริง หรือเหตอืุ�นใด เป็นตน้ 

(2)  ทรพัยส์ินของกองทนุอาจรวมถึงเงินสด ในกรณีที�มีการสั�งซื 6อหน่วยลงทุนเพิ�มเติมและไดร้บัชาํระค่าซื 6อหน่วยลงทนุเป็นเงินสด, เงินสดที�ไดร้บัจากเงินปันผลของ
หุน้ที�กองทนุลงทนุ หรือสิทธิในการครอบครอง เป็นตน้ 

(3)  อาจมีความแตกต่างระหว่างราคาหุน้ ณ ขณะที�กองทนุทาํการซื6อขาย และราคาที�ใชใ้นการประเมินมลูค่าตลาดของหุน้แต่ละตวั 
(4)  บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสดัส่วนการลงทนุในหุน้แต่ละตวัใหก้บักองทนุอย่างสมบรูณแ์บบ ใหเ้ท่ากบัสดัส่วนของหุน้ที�เป็นส่วนประกอบของดชันีฯ 
(5)  เมื�อกองทนุมีการทาํธุรกรรมฟิวเจอรส์ อาจส่งผลใหเ้กิดความแตกต่างทางดา้นราคาระหว่างฟิวเจอรส์ และดชันีฯ  
(6)  กองทนุมีค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ที�เกิดขึ 6นแน่นอน เช่น ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทนุ เป็นตน้ 

ทั6งนี 6 ปัจจยัที�ส่งผลใหเ้กิดความแตกต่างระหว่างดชันีฯ และมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ มิไดถ้กูจาํกดัเฉพาะปัจจยัตามที�ระบไุวข้า้งตน้เท่านั6น 



หน้า 12 

                          - กองทุนเปิดกรุงศร ีเจแปนอิควิตี �อ ินเด็กซ ์เฮดจเ์อฟเอ ็กซ ์ - ***              บริษัทหลกัทรัพย�จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

2. ข้อควรพิจารณาเพิ$มเติม 

 การจดัการตามนโยบายการลงทนุอาจไม่บรรลผุล ทั6งนี 6 ขึ 6นอยู่กบัแนวโนม้ของการระดมเงินทนุ แนวโนม้ตลาด เป็นตน้ หรือสภาวการณท์ี�ไม่ไดค้าดการณไ์ว ้
 ดอกเบี 6ยหรือเงินที�ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทนุที�ผูอ้อกหลกัทรพัยจ์ะชาํระซึ�งรวมอยู่ในกองทนุนั6นอาจไดร้บัล่าชา้ 
 ธุรกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุน เช่น การลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละสญัญาที�เกี�ยวขอ้งกับกองทนุดงักล่าว อาจเกิดการผิดนดัชาํระหนี 6เนื�องจากคู่สญัญาลม้ละลาย

หรือเกิดเหตกุารณอื์�นในทาํนองเดียวกนั 
 มลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนและดชันีฯ อาจแตกต่างกันเนื�องจากตน้ทุนและปัจจัยอื�นๆ โดยไม่สามารถรบัประกันไดว้่าผลการดาํเนินงานในการลงทุนของ

กองทนุจะเป็นไปตามดชันีฯ หรือทาํไดด้ีกว่า 
 ราคาตลาดของกองทนุขึ 6นอยู่กบัอปุสงคแ์ละอปุทานจากการซื6อขายในตลาดหลกัทรพัย ์ ดงันั6นราคาตลาดอาจแตกต่างไปจากมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ 
 
3. ระบบบร ิหารความเสี$ยง 
บริษัทจดัการกองทนุจะตรวจสอบผลการดาํเนินงานของกองทนุและดแูลความเสี�ยงในการบริหารโดยการแต่งตั6งคณะกรรมการเพื�อรบัผิดชอบในเรื�องต่อไปนี 6 
 การตรวจสอบผลการดาํเนินงานของกองทนุ 

คณะกรรมการจะรายงานและพิจารณาผลการตรวจสอบ (การวิเคราะหห์รือการประเมิน) สาํหรบัการตรวจสอบผลการดาํเนินงานของทรพัยส์ินของกองทุนเพื�อ
การลงทนุเป็นระยะๆ 

 การจดัการความเสี�ยงในการบริหาร 
คณะกรรมการจะระบแุละจัดการความเสี�ยงในการบริหาร และเมื�อทราบผลแลว้ คณะกรรมการจะใหค้าํแนะนาํแก่ผูบ้ริหารฝ่ายที�เหมาะสมและส่วนงานอื�นๆ ที�
เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัมาตรการแกไ้ขเพื�อการจดัการที�เหมาะสม 

 
หมายเหตุ:  

(1)  ข้อความในส่วนของกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที�ส ําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับ
ภาษาองักฤษ ดงันั6น ในกรณีที�มีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์

(2)  ในกรณีที�กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการซึ�งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสาํคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะแก้ไขเพิ�มเติมโครงการให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทนุแลว้ 
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สรุปอ ัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศร ีเจแปนอิควิตีDอ ินเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ ็กซ ์

อ ัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามผู้ออกทร ัพยส์ินหร ือคู่สัญญา (single entity limit) 

ประเภททร ัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2. ตราสารภาครฐัต่างประเทศ   

 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึ 6นไป ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

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

3. หน่วย CIS ตามที�ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที� 2 ขอ้ 1 หรือ ขอ้ 3.13.2 ส่วนที� 2 ขอ้ 1 ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะอย่างใด
อย่างหนึ�งดงันี 6 
4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั6งนี 6 เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที�รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เมื�อเป็นการลงทนุในต่างประเทศหรือ 
ผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช ้

credit rating แบบ national scale) 

5. ตราสารที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี 6 
5.1 เป็นตราสารหนี 6 ตราสารกึ�งหนี 6กึ�งทนุ หรือศกุกู ที�ผูอ้อกจดัตั6งขึ 6นตามกฎหมายไทย หรือ
สาขาของธนาคารพาณิชยต์่างประเทศที�ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี 6 
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี 6 < 397 วนั นบัแตว่นัที�ลงทนุ และไม่ไดมี้
ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดงันี 6 
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื�อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรพัย ์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี 6 > 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ตอ้งขึ 6น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี 6 แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ6าหนกัของตราสารที�ลงทนุใน benchmark + 5% 

6. ทรพัยส์ินดงันี 6 
6.1 ตราสารที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี 6  
6.1.1 เป็นตราสารหนี 6 ตราสารกึ�งหนี 6กึ�งทนุ หรือศกุกูที�ผูอ้อกจดัตั6งขึ 6นตามกฎหมายไทย 
และเสนอขายตราสารนั6นในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั6งขึ 6นตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที�ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศ
ไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.1.3 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี 6 
6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื6อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ 
6.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั�วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี 6 แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ6าหนกัของทรพัยส์ินที�ลงทนุใน benchmark + 5% 
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6.1.3.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี 6 < 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ และ
ไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งบคุคล
ดงันี 6 
6.1.3.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทาํนองเดียวกบับคุคลตามขอ้ 6.1.3.3.1 
– 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี 6 > 397 วนั นบัแต่วนัที�ลงทนุ ตอ้งขึ 6น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
6.2 ธุรกรรมดงันี 6 ที�คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 
6.3 หน่วย CIS ตามที�ระบใุนขอ้ 3.13.1. ส่วนที� 2 ขอ้ 2 หรือ ขอ้ 3.13.2. ส่วนที� 2 ขอ้ 2 ที�
จดทะเบียนซื6อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื�อการจดทะเบียนซื6อขายในกระดานซื6อขาย
หลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทั�วไปของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื6อ
ขายหลกัทรพัยต์า่งประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที�อยู่ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุ
ที�อาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจากการซื6อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซื6อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 

7. ทรพัยส์ินอื�นนอกเหนือจากที�ระบใุนขอ้ 1 – ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในทรพัยส์ินดงันี 6 ไม่มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดาํเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

อัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)  

ประเภททร ัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. การลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบริษัทที�อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็น

คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว 
ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ�งดงันี 6 แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ6าหนกัของทรพัยส์ินที�ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุทรพัยส์ินดงันี 6 ไม่มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดาํเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

อัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามประเภททร ัพยส์ิน (product limit)  

ประเภททร ัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใชเ้งิน ที�นิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั�งจ่าย 
หรือคู่สญัญา ดงันี 6 
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั6งขึ 6น 
1.2 ธนาคารพาณิชย ์
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที�กองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธิ�มาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็น
กองทนุรวมที�มีอายโุครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลี�ยตามรอบอายุ
กองทนุ 
  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใช่กบักองทนุรวมที�อายโุครงการคงเหลือ 
< 6 เดือน ทั6งนี 6 เฉพาะกองทนุรวมที�มีอายโุครงการ > 1 ปี  

2. ทรพัยส์ินดงันี 6 
2.1 ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใชเ้งิน ที�มีเงื�อนไขหา้มเปลี�ยนมือแต่กองทนุไดด้าํเนินการให้
มีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที�กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื�อนไขให้
กองทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี 6 

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 

4. securities lending ไม่เกิน 25% 

5. total SIP ซึ�งไดแ้ก่ ทรพัยส์ินตามขอ้ 7 ของส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คาํนวณตามผู้
ออกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี 6 ตราสารกึ�งหนี 6กึ�ง
ทนุ ศกุกู หรือตราสาร Basel III ที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี 6 
5.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทนุที�คาํนวณ
ตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยู่ในระดบัตํ�ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

6. derivatives ดงันี 6  

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

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

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

 

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

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท ี$เร ียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (รอ้ยละต่อปีของมูลค่าทรพัยส์ินทั6งหมด หักดว้ย มูลค่าหนี 6สินทั6งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการ
จดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที�คาํนวณ) 

รายการท ี$เร ียกเก็บ 
อ ัตราตาม
โครงการ 

เร ียกเก็บจร ิง 

1 มี.ค. 61 –  
28 ก.พ. 62 

1 มี.ค. 62 –  
29 ก.พ. 63 

1 มี.ค. 63 –  
28 ก.พ. 64 

1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัDงหมดที$ประมาณการได้  ไม่เกิน 4.6545 1.0392 1.0433 1.0633 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 0.8025 0.8025 0.8025 

 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.1070  0.0428 0.0428 0.0424 (2) 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1605  0.1605 0.1605 0.1605 

 ค่าธรรมเนียมที�ปรกึษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ไม่เกิน 1.0700  - - - 

 ค่าใชจ่้ายในการเก็บรกัษาหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่างประเทศ ไม่เกิน 0.1070 - - - 

 ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขาย ไม่เกิน 1.0700 - - - 

 ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที�จ่ายจริง 0.0334 0.0375 0.0579 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท ี$ประมาณการไม่ได้         

 ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ 6นเพื�อการลงทนุในหลกัทรพัยต์่างประเทศ หรือ
ค่าใชจ่้ายต่างๆ อื�นใดที�เกิดขึ 6นจากการทาํรายการซื6อขายหลกัทรพัย์
หรือทรพัยส์ินในต่างประเทศ ตามที�จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปตา่งประเทศ เป็นตน้ 

ตามที�จ่ายจริง - - - 

 ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ ไม่เกิน 2.2470 - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัDงหมด ไม่เกิน 4.6545 1.0392 1.0433 1.0633 

ค่าใช้จ่ายในการซ ืDอขายหลักทร ัพย ์ ตามที�จ่ายจริง - - - 
 

  

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

  
  

รายการท ี$เร ียกเก็บ อ ัตราตามโครงการ 
เร ียกเก็บจร ิง 

1 มี.ค. 61 –  
28 ก.พ. 62 

1 มี.ค. 62 –  
29 ก.พ. 63 

1 มี.ค. 63 –  
28 ก.พ. 64 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 0.50 0.50 0.50 

 ค่าธรรมเนียมการรบัซื 6อคืนหน่วยลงทนุ  ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่เกิน 2.00 0.50 0.50 0.50 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ 

 ค่าใชจ่้ายในการซื6อขายหลกัทรพัย ์(Brokerage fee) 
เมื�อมีการสั�งขายคืนหรือสบัเปลี�ยนออกจากกองทนุ  

ไม่เกิน 0.50  ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ ยงัไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

หมายเหต ุ:   

(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั�งซื 6อหรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอื�นใดแลว้ 

(2) ปัจจบุนัเรียกเก็บในอตัรารอ้ยละ 0.0321  โดยมีผลตั6งแต่วนัที� 2 กมุภาพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป 
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ข ้อมูลอ ัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

ระหว่างวนัที� 1 มีนาคม 2563 ถึงวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2564 

PTR = 127.83% 
 
 

รายละเอ ียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพ ันของกองทุนรวม 
 

รายละเอ ียดการลงทุน  ณ   28 กุมภาพันธ ์2564    
    

  
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    

หลักทร ัพยห์ร ือทร ัพยส์ินในประเทศ  8,320,965.13 11.86 

     เงินฝากธนาคาร    

         TRIS    

             Rate A  22,885.36 0.03 

         FITCH-LONG    

             Rate A-  7,273,390.68 10.37 

         FITCH_TH-LONG    

             Rate AAA  1,024,689.09 1.46 

หลักทร ัพยห์ร ือทร ัพยส์ินต่างประเทศ  66,567,047.86 94.90 

     หน่วยลงทนุ    

         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์  66,567,047.86 94.90 

สัญญาซืDอขายล่วงหน้า  1,059,517.64 1.51 

     สญัญาที�อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน-สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ    

         TRIS    

             Rate A+  114,269.08 0.16 

             Rate A  235,364.83 0.34 

         FITCH-LONG    

             Rate AA  550,029.71 0.78 

             Rate AA-  159,854.02 0.23 

อื$นๆ   (5,804,897.68) (8.27) 

     ลกูหนี 6  1,685,283.68 2.40 

     เจา้หนี 6  (7,363,645.08) (10.49) 

     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (126,536.28) (0.18) 
    

มูลค่าทร ัพยส์ินสุทธ ิ    70,142,632.95 100.00 
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รายละเอ ียดการลงทุนในสัญญาซืDอขายล่วงหน้า ณ 28 กุมภาพันธ  ์2564 
       

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค ์ มูลค่าสัญญา % NAV  วันครบกาํหนด กาํไร/ขาดทุน 

      (Notional Amount)     (net gain/loss) 

สญัญาที�อา้งอิงกบัอตัราแลกเปลี�ยน 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กรุงศรีอยธุยา ป้องกนัความเสี�ยง 8,079,934.46 0.2279 19 เม.ย. 2564 159,854.02 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 12,311,118.13 0.3560 8 มี.ค. 2564 249,718.25 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 3,003,578.90 0.0950 22 มี.ค. 2564 66,645.03 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัความเสี�ยง 5,936,060.00 0.1487 12 เม.ย. 2564 104,322.66 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.เกียรตินาคิน ป้องกนัความเสี�ยง 10,384,079.04 0.3356 15 มี.ค. 2564 235,364.83 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย ์ ป้องกนัความเสี�ยง 2,044,161.60 0.0530 1 มี.ค. 2564 37,177.50 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ไทยพาณิชย ์ ป้องกนัความเสี�ยง 6,196,978.13 0.1314 26 เม.ย. 2564 92,166.27 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี�ยง 2,013,610.56 (0.0094) 1 มี.ค. 2564 (6,605.25) 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี�ยง 3,056,645.89 0.1137 22 มี.ค. 2564 79,764.12 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี�ยง 2,141,264.00 0.0577 29 มี.ค. 2564 40,463.20 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี�ยง 3,346,102.98 0.0067 10 พ.ค. 2564 4,681.67 

    สญัญาฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหารไทย ป้องกนัความเสี�ยง 9,709,502.24 (0.0058) 17 พ.ค. 2564 (4,034.66) 
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คาํอธ ิบายการจัดอ ันดับตราสารของสถาบันจัดอ ันดับความน่าเช ื$อถือ 

 ตราสารหนีDระยะกลางและระยะยาว 

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

ระดับการลงทุน (investment grade) 

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

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

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

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเชื�อถืออยู่ในเกณฑพ์อใช ้ Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

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

ระดับเก็งกาํไร (speculative grade) 

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

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

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี�ยงในการผิดนดัชาํระหนี 6สงูที�สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชาํระหนี 6 โดยผูอ้อกตราสารหนี 6ไม่สามารถ

ชาํระดอกเบี 6ยและคืนเงินตน้ไดต้ามกาํหนด  D D D 

 ตราสารหนีDระยะสัDน 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธ ิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผูอ้อกตราสารหนี 6มีสถานะทั6งทางดา้นการตลาดและการเงินที�แข็งแกรง่ในระดบัดีมาก มี

สภาพคล่องที�ดีมาก และนกัลงทนุจะไดร้บัความคุม้ครองจากการผดินดัชาํระหนี 6ที�ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอื�น 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ออกตราสารหนี 6มีสถานะทั6งด้านการตลาดและการเงินที�แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชาํระหนี 6ระยะสั6นในระดบัที�น่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผูอ้อกตราสารหนี 6มีความสามารถในการชาํระหนี 6ระยะสั6นในระดบัที�ยอมรบัได ้

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชาํระหนี 6ระยะสั6นที�ค่อนขา้งอ่อนแอ ผูอ้อกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชาํระหนี 6ไดต้รงตามกาํหนดเวลาที�ระบไุว ้C C 

D D D เป็นระดบัที�อยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี 6 โดยผูอ้อกตราสารหนี 6ไม่สามารถชาระดอกเบี 6ยและ
คืนเงินตน้ไดต้ามกาํหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครื�องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อทา้ยนั6น เพื�อจาํแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คาํเสริมทา้ย (tha) จะระบไุวต้่อจากอนัดบัเครดิตเพื�อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสาํหรบัประเทศไทย 
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ผลการดาํเน ินงานของกองทุนรวม 

ผลการดาํเน ินงาน 
สิDนสุด ณ วันท ี$ 25 กุมภาพันธ ์2564 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร ิ$ม  

โครงการ  

(31 มีนาคม 2560) 

KF-HJPINDX 9.13% 13.36% 29.26% 38.44% 10.36% N/A N/A 11.97% 

ดชันีชี 6วดั (Benchmark)* 9.93% 14.20% 30.83% 43.27% 12.72% N/A N/A 14.02% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 15.69% 14.92% 14.18% 24.31% 18.91% N/A N/A 17.56% 

ความผนัผวนของตวัชี 6วดั 7.99% 8.94% 12.01% 30.12% 21.17% N/A N/A 20.01% 

หมายเหตุ :    *  ดชันีชี 6วดั (Benchmark) คือ ดชันี Nikkei 225 ในสกลุเงินเยน ปรบัดว้ยตน้ทนุการป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนเพื�อเทียบเท่า
ค่าสกลุเงินบาท ณ วนัที�คาํนวณผลตอบแทน 

 **  ผลตอบแทนที�มีอายเุกินหนึ�งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

 
เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี 6 ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงาน 

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 
กองทุนนีDเคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown): -31.58% 

*กรณีกองทนุจดัตั6งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที�เกิดขึ 6นนบัตั6งแต่จดัตั6งกองทนุ 

 
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ 28 กุมภาพันธ ์2564 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ�ง - 

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงไดท้ี� www.krungsriasset.com 
 

 

 

คาํเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณารา่งหนงัสือชี 6ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี 6มิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนกังานไดร้บัรองถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชี 6ชวน
ของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที�เสนอขายนั6น 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั อาจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื�นเพื�อบริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั เช่นเดียวกนักบัที�
บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั ลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิอื�นเพื�อกองทนุรวม ซึ�งอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวม ทั6งนี 6     
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามขอ้มลูอื�นเพิ�มเติมไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการใชข้อ้มลูในอดีตในการคาํนวณค่าสมับรูณข์องค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ ์(Absolute Correlation Coefficient) กองทนุจึงมีความเสี�ยง หาก
สินคา้หรือตวัแปรที�สญัญาซื6อขายล่วงหนา้อา้งอิง (underlying) และทรพัยส์นิที�ตอ้งการลดความเสี�ยงเคลื�อนไหวในทิศทางที�ไม่เป็นไปตามขอ้มลูในอดีต ซึ�งอาจ
ส่งผลใหก้ารเขา้ทาํสญัญาซื6อขายลว่งหนา้ไม่สามารถลดความเสี�ยงไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ” 

กองทนุรวมนี 6ลงทนุกระจกุตวัในประเทศญี�ปุ่ น ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี�ยงของพอรต์การลงทนุโดยรวมของตนเองดว้ย 

 

ข้อมูล ณ วันท ี$ 28 กุมภาพันธ  ์2564 
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ภาคผนวก 

ผลการดาํเน ินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) * 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*ขอ้มลู ณ  28 กมุภาพนัธ ์2564 จาก Fund Factsheet ของกองทนุหลกั 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทนุ 
และ 

ส่วนรายละเอียดข้อผูกพัน 
 
 
 
 

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอิ้นเดก็ซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์
Krungsri Japan Equity Index Hedged FX Fund                              

(KF-HJPINDX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2564  
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

ในเอกสำรฉบบันี ้เวน้แต่เนือ้ควำมจะแสดงใหเ้ห็นเป็นควำมหมำยอ่ืน ค ำจ ำกดัควำมต่ำง ๆ ใหมี้ควำมหมำยตำมที่ใหไ้วด้งัต่อไปนี ้ 
 
กองทนุ/กองทนุเปิด/กองทนุรวม หมำยถึง กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอิ้นเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์ 
 
กองทนุหลกั หมำยถึง กองทนุต่ำงประเทศที่กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอิ้นเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซน์ ำเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุ  
 
กองทนุต่ำงประเทศ หมำยถึง กองทนุที่จดัตัง้และจดักำรในต่ำงประเทศ หรือกองทนุอ่ืนใดที่มีลกัษณะเช่นเดียวกนันี ้ 
 
หน่วยลงทนุ หมำยถึง หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอิ้นเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์ 
 
บริษัทจดักำร หมำยถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั  
 
ผูด้แูลผลประโยชน ์หมำยถึง ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ หมำยถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั  
 
ผูร้บัฝำกทรพัยส์ินในตำ่งประเทศ หมำยถึง ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ และ/หรือผูร้บัฝำกหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ  
 
ผูส้นบัสนนุ หมำยถึง ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บรษิัทที่มีหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บักำรจดทะเบียนหรือไดร้บัอนญุำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มหีลกัทรพัยซ์ือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยก์รุงเทพ  
 
ตลำดหลกัทรพัย ์หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
วนัท ำกำร หมำยถึง วนัเปิดท ำกำรตำมปกติของบริษัทจดักำร และ/หรือ วนัท ำกำรของกองทนุหลกั  
 
วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุตำมที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญัและ/หรือช่องทำง
อ่ืนใดตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร  
 
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุตน้ทำง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง 
(“กองทนุปลำยทำง”) ในกลุ่ม “กรุงศรีไทยแลนด”์ ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
ค ำเสนอซือ้ หมำยถึง ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจกำรเป็นกำรทั่วไปที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ตอ้งปฏิบตัิตำมประกำศว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำร 
ในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบง ำกิจกำร  
 
มลูค่ำหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิหำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดเม่ือสิน้วนัท ำกำรที่ค  ำนวณ  
 
รำคำขำยหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุวใ้นโครงกำร บวกดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ 
และคำ่ใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
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รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุวใ้นโครงกำร หกัดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
 
รำคำขำยหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุว้
ในโครงกำร บวกดว้ยคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
 
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำร
ที่ระบไุวใ้นโครงกำร หกัดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
 
แกไ้ขรำคำยอ้นหลงั หมำยถึง แกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งโดยแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัตั้งแต่วนัที่รำคำหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูตอ้งจนถึงปัจจบุนั  
 
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หรือผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุที่มีรำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง หรือกำรจ่ำยเงินซึ่งมี
มลูค่ำเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุทีถู่กตอ้ง แทนกำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุ  
 
กิจกำร หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์บริษัทที่มีหลกัทรพัยซ์ือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรือบริษัทมหำชน จ ำกดั  
 
สถำบนักำรเงิน หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยว่ำดว้ยดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมของสถำบนักำรเงิน  
 
สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัอนญุำตและจดทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท ำ
กำรส่งเสริมและพฒันำธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทที่เกี่ยวกบักำรจดักำรลงทนุ  
 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
วงเงินรบัอนญุำต หมำยถึง วงเงินที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย
ใดๆ อนญุำตหรือเห็นชอบใหก้องทนุ โดยบริษัทจดักำรสำมำรถเคลื่อนยำ้ยเงินลงทนุเพ่ือไปลงทนุในต่ำงประเทศได ้ 
 
มติพิเศษ หมำยถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
 
มติเสียงขำ้งมำก หมำยถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
ค าอธิบายศัพทเ์ร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศัพทท์ีป่รากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย ์ 
 
“กลุ่มกิจกำร” หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีทีส่ภำวิชำชีพบญัชีก ำหนดใหจ้ดัท ำงบกำรเงินรวม  
 
“กองทนุฟ้ืนฟู” หมำยถึง กองทนุเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรแห่งประเทศไทย  
 
“กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย” หมำยถึง กองทนุรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพ่ือส่งเสริมกำรพฒันำตลำดพนัธบตัรสกลุเงินทอ้งถิ่นในภมิูภำคตำมโครงกำรจดัตัง้
กองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตำมมติของที่ประชุมกลุ่มธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia and 
Pacific Central Banks (EMEAP)  



กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอ้ินเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์                                                  28/02/2021  Page 3 

“กองทนุ AI” หมำยถึง กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กองทนุ buy & hold” หมำยถึง กองทุนรวมที่มุ่งเนน้ลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวจ้นครบก ำหนดอำยขุองทรพัยส์ิน หรือครบอำยขุอง
รอบกำรลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอำยขุองกองทนุรวม  
 
“กองทนุ CIS ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทนุที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีลกัษณะเป็นโครงกำรลงทนุแบบกลุ่ม (collective investment 
scheme) ทัง้นี ้ไม่ว่ำกองทนุดงักล่ำวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปอ่ืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทนุ property กองทุน infra กองทนุ private equity ที่
จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ  
 
“กองทนุ ETF ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ  
 
“กองทนุ infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลงทนุในทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงสรำ้งพืน้ฐำนของประเทศต่ำง ๆ ซึ่งไดแ้ก่  
1. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
2. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนต่ำงประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัในกำรลงทนุในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุรวม
โครงสรำ้งพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่ำกองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนดงักล่ำวจะจดัตัง้ในรูปบริษัททรสัต ์หรือรูปอ่ืนใด  
 
“กองทนุ LTF” หมำยถึง กองทนุรวมหุน้ระยะยำว (Long Term Equity Fund)  
 
“กองทนุ private equity” หมำยถึง กิจกำรเงินรว่มลงทนุ (private equity) ที่อำจจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด และมีลกัษณะของ
กิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
1. กิจกำรเงินรว่มลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดกำรจดักำรเงินทนุของกิจกำรเงิน
รว่มลงทนุที่ไม่ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล  
2. กิจกำรเงินรว่มลงทนุตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต่ 2 รำยขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพ่ือแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรจดักำรทรพัยส์ินสว่นตวัของ
บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
(ข) มีกำรมอบหมำยใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุและทรพัยส์ินทีเ่กิดจำกเงินทนุ  
(ค) มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรอื่นผำ่นกำรเขำ้ท ำสญัญำกำรลงทนุในหุน้หรือกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรไดม้ำซึ่งหุน้ของกิจกำร
นัน้ในภำยหลงั โดยมีส่วนในกำรก ำกบัดแูลแผนธุรกิจกำรด ำเนินงำนหรือกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน หรือกำรด ำเนนิกำรอ่ืนใดในลกัษณะทีส่ะทอ้นถึง
กำรมีบทบำทต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรดงักล่ำว  
 
“กองทนุ property” หมำยถึง กองทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกับอสงัหำริมทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหำริมทรพัยท์ี่อยู่ภำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรพัย ์ 
2. ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“กองทนุ UI” หมำยถึง กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กำรลดควำมเสี่ยง” หมำยถึง กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรลงทนุโดยกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน derivatives ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
1. ไม่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือหำผลประโยชนโ์ดยกำรเก็งก ำไร (speculate)  
2. มีผลใหค้วำมเสี่ยงในกำรลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง  
3. เป็นกำรลดควำมเสี่ยงทั่วไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของทรพัยส์ินที่ตอ้งกำรลดควำมเสี่ยง  
4. สำมำรถลดควำมเสี่ยงไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
“โครงกำร” หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
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“เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก” หมำยถึง ทรพัยส์ินดงันี ้ 
1. เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอ่ืนที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกับเงินฝำก  
2. สลำกออมทรพัยท์ี่ออกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรออมสิน  
 
“เงินฝำกอิสลำม” หมำยถึง ขอ้ตกลงที่เป็นไปตำมหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะที่เทียบเคียงไดก้บัเงินฝำก โดยคู่สญัญำที่เทียบเคียงไดก้บัผู้
ฝำกสำมำรถเรียกคืนเงินตน้จำกคู่สญัญำฝ่ำยที่เทียบเคียงไดก้บัผูร้บัฝำกไดเ้ต็มจ ำนวน ณ เวลำใด ๆ  
 
“ดชันีกลุ่มสินคำ้โภคภณัฑ”์ หมำยถึง ดชันีที่มีองคป์ระกอบเป็นสินคำ้โภคภณัฑห์ลำยชนิด  
 
“ดชันีเงินเฟ้อ” หมำยถึง ดชันีที่จดัท ำขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสะทอ้นอตัรำเงินเฟ้อ  
 
“ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ” ตรำสำรทำงกำรเงินที่มีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภำพเป็นหุน้ได ้ 
 
“ตรำสำรภำครฐัไทย” หมำยถึง ตรำสำรดงันี ้ 
1. ตั๋วเงินคลงั  
2. พนัธบตัรรฐับำล หรือพนัธบตัร ธปท.  
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุน้กู ้ที่กระทรวงกำรคลงัหรือกองทนุฟ้ืนฟเูป็นผูมี้ภำระผกูพนั  
 
“ตรำสำรภำครฐัตำ่งประเทศ” หมำยถึง ตรำสำรที่มีรูปแบบท ำนองเดียวกบัตรำสำรภำครฐัไทยที่รฐับำลต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลงั ธนำคำรกลำง 
หรือหน่วยงำนของรฐับำลต่ำงประเทศ หรือองคก์ำรระหว่ำงประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้  ำ้ประกนั แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่ออกโดยองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นของประเทศนัน้  
 
“ตรำสำร Basel III” หมำยถึง ตรำสำรเพ่ือกำรนบัเป็นเงินกองทนุของสถำบนักำรเงินไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือต่ำงประเทศ ที่มีกำรอำ้งอิงจำก
หลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูลสถำบนักำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)  
 
“ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ” หมำยถึง ศนูยก์ลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จดัใหมี้ขึน้เพ่ือกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์นต่ำงประเทศ โดยมีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้ 
1. มีกำรรวบรวมค ำเสนอซือ้เสนอขำยหลกัทรพัยจ์ำกผูเ้สนอซือ้หลำยรำยและผูเ้สนอขำยหลำยรำย  
2. มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหมี้ระบบ ซึ่งก ำหนดเกี่ยวกบัวิธีกำรในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นกำรล่วงหนำ้ โดยผูใ้หบ้ริกำรไม่อำจใชด้ลุยพินิจ
ในกำรจดักำรซือ้ขำยเป็นประกำรอ่ืน และผูเ้สนอซือ้เสนอขำยยินยอมที่จะผกูพนัตำมหลกัเกณฑห์รือระบบนัน้  
 
“ธปท.” หมำยถึง ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
 
“ธพ.” หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย ์ 
 
“บค.” หมำยถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ 
 
“บง.” หมำยถึง บริษัทเงินทนุ  
 
“บล.” หมำยถึง บริษัทหลกัทรพัย ์ 
 
“บลจ.” หมำยถึง บล. ที่ไดร้บัใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุรวม หรือกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล  
 
“บริษัทจดทะเบียน” หมำยถึง บริษัททีมี่หลกัทรพัยท์ี่ไดร้บักำรจดทะเบียนหรอืไดร้บักำรอนญุำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยไดใ้น SET  
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“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเกี่ยวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำและเปิดเผย
ล่ำสดุ ทัง้นี ้หำกไม่มีงบกำรเงินรวมใหพ้ิจำรณำตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ทีป่รำกฏในบญัชีรำยชื่อผูถ้ือหุน้ล่ำสดุ  
 
“บริษัทใหญ่” หมำยถึง บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเกี่ยวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำและเปิดเผย
ล่ำสดุ ทัง้นี ้หำกไม่มีงบกำรเงินรวมใหพ้ิจำรณำตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ทีป่รำกฏในบญัชีรำยชื่อผูถ้ือหุน้ล่ำสดุ  
 
“แบบ filing” หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์ 
 
“ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน”์ หมำยถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจำกหลกัทรพัยอ์ำ้งอิงซึ่งก ำหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พ่ิมเติม (ฉบบัที่ 6)  
 
“ผูมี้ภำระผกูพนั” หมำยถึง ผูท้ี่มีภำระผกูพนัในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผูค้  ำ้
ประกนั แลว้แต่กรณี  
 
“ศนูยซ์ือ้ขำยderivatives” หมำยถึง ศูนยซ์ือ้ขำยดงันี ้ 
1. ศนูยซ์ือ้ขำย derivatives ที่ไดร้บัใบอนญุำตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  
2. ศนูยซ์ือ้ขำย derivatives ซึ่งจดัตัง้ขึน้และใหบ้ริกำรไดต้ำมกฎหมำยต่ำงประเทศและไดร้บักำรยอมรบัจำกส ำนกังำน  
 
“หน่วย CIS” หมำยถึง หน่วยของกองทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยู่ภำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป 
กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถำบนั และกองทนุส่วนบคุคล  
2. หน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ  
 
“หน่วย infra” หมำยถึง หน่วยของกองทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงสรำ้งพืน้ฐำนซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
2. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนต่ำงประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย ต่ำงประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัในกำรลงทนุในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุ
โครงสรำ้งพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่ำจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปอ่ืนใด  
 
“หน่วย private equity” หมำยถึง หน่วยของกิจกำรเงินรว่มลงทนุ (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต ์ตรำสำรหรือหลกัฐำนแสดงสิทธิในทรพัยส์นิ 
ของกิจกำรเงินรว่มลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ทัง้นี ้ไม่ว่ำกิจกำรดงักล่ำวจะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด  
1. กิจกำรเงินรว่มลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดกำรจดักำรเงินทนุของกิจกำรเงิน
รว่มลงทนุที่ไม่ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล  
2. กิจกำรเงินรว่มลงทนุตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต่ 2 รำยขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพ่ือแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรจดักำรทรพัยส์ินสว่นตวัของ
บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
(ข) มีกำรมอบหมำยใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุและทรพัยส์ินทีเ่กิดจำกเงินทนุ  
(ค) มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรอื่นผำ่นกำรเขำ้ท ำสญัญำกำรลงทนุในหุน้หรือกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรไดม้ำซึ่งหุน้ของกิจกำร
นัน้ในภำยหลงั โดยมีส่วนในกำรก ำกบัดแูลแผนธุรกิจ กำรด ำเนินงำนหรือกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน หรือกำรด ำเนนิกำรอ่ืนใดในลกัษณะทีส่ะทอ้นถึง
กำรมีบทบำทต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรดงักล่ำว  
 
“หน่วย property” หมำยถึง หน่วยของกองทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหำริมทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหำริมทรพัยท์ี่อยู่ภำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรพัย ์ 
2. ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
3. foreign REIT  
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“หุน้กูร้ะยะสัน้” หมำยถึง หุน้กูท้ี่มีก ำหนดเวลำช ำระหนีไ้ม่เกิน 270 วนันบัแตว่นัที่ออกหุน้กู ้ 
 
“B/E” หมำยถึง ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)  
 
“benchmark” หมำยถึง ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึ่งเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันีที่มีกำรเผยแพรอ่ย่ำงกวำ้งขวำงและสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทนุ
ของกองทนุนัน้  
 
“CIS operator” หมำยถึง บคุคลดงันี ้ 
1. บลจ.ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือ  
2. ผูท้  ำหนำ้ที่บริหำรจดักำรกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ  
 
“concentration limit” หมำยถึง อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมควำมมีสว่นไดเ้สียในกิจกำรทีล่งทนุ  
 
“counterparty limit” หมำยถึง อตัรำส่วนกำรลงทนุที่คูส่ญัญำ  
 
“CRA” หมำยถึง สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน เวน้แต่ที่ก ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะใน
ภำคผนวก 5 ส่วนที่ 5  
 
“credit derivatives” หมำยถึง derivatives ที่มีลกัษณะเป็นกำรเคลื่อนยำ้ยควำมเสี่ยงดำ้นเครดติของทรพัยส์ินที่ไดร้บักำรประกนัควำมเสี่ยงจำก
คู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งไปยงัคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งซึ่งมีภำระผกูพนัที่จะตอ้งช ำระเงินใหแ้ก่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 
เม่ือเกิดเหตกุำรณท์ี่มีผลต่อกำรช ำระหนี ้(credit event) ของทรพัยส์ินที่ไดร้บักำรประกันควำมเสี่ยง จะไดร้บัผลตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมส ำหรบักำร
มีภำระผกูพนัดงักล่ำว  
 
“credit event” หมำยถึง เหตกุำรณท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมที่ระบใุนขอ้ตกลงของตรำสำรหรือสญัญำ  
 
“credit rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่จดัท ำโดย CRA ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรหรือสญัญำ  
 
“currency risk” หมำยถึง ควำมเสี่ยงดำ้น FX  
 
“delta” หมำยถึง อตัรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสญัญำ กบัรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสญัญำ แลว้แต่กรณี  
 
“derivatives” หมำยถึง สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  
 
“derivatives on organized exchange” หมำยถึง derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำย derivatives  
 
“discount rate” หมำยถึง อตัรำส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่มีกำรลงทนุที่จะใชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่ของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรนัน้  
 
“DW” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants)  
 
“foreign REIT” หมำยถึง กองทรสัตห์รือกองอสงัหำริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัในกำรลงทนุ ใน
อสงัหำริมทรพัยห์รือในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์ทัง้นี ้ไม่ว่ำกองทรสัตห์รือกองดงักล่ำวจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือรูปอ่ืนใด  
 
“FX” หมำยถึง อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Exchange)  
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“GMS” หมำยถึง ประเทศกลุ่มอนภุมิูภำคลุ่มแม่น ำ้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งไดแ้ก่ รำชอำณำจกัรกมัพชูำ สำธำรณรฐัประชำธิปไตย
ประชำชนลำว สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำร ์สำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรฐัประชำชนจีน (เฉพำะมณฑลยนูนำน)  
 
“group limit” หมำยถึง อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร โดยกำรน ำอตัรำส่วนกำรลงทนุในแตล่ะบรษิทัที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรมำค ำนวณ
รวมกนั  
 
“guarantor rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของผูมี้ภำระผกูพนัในฐำนะผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ำ้ประกนั  
 
“international scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัที่ใชเ้ปรียบเทียบระหวำ่งประเทศ  
 
“investment grade” หมำยถึง credit rating ในระดบัที่สำมำรถลงทนุได ้ 
 
“IOSCO” หมำยถึง International Organization of Securities Commissions  
 
“IPO” หมำยถึง กำรเสนอขำยตรำสำรต่อประชำชนเป็นกำรทั่วไปในครัง้แรก (Initial Public Offering)  
 
“issue rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน  
 
“issuer rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผูอ้อกตรำสำรหรือคู่สญัญำ  
 
“market price” หมำยถึง มลูค่ำตำมรำคำตลำด  
 
“MF” หมำยถึง กองทนุรวม (Mutual Fund)  
 
“MMF” หมำยถึง กองทนุรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)  
 
“national scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัที่ใชเ้ปรียบเทียบภำยในประเทศ  
 
“NAV” หมำยถึง มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ (Net Asset Value)  
 
“net exposure” หมำยถึง มลูค่ำกำรลงทนุสทุธิในทรพัยส์ินไม่ว่ำเป็นกำรลงทนุโดยตรงหรือโดยออ้มผ่ำนกำรลงทนุในตรำสำรหรือสญัญำที่ให้
ผลตอบแทนโดยอำ้งอิงอยู่กบัทรพัยส์ิน ซึ่งเป็นผลใหก้องทนุมีควำมเสี่ยงในทรพัยส์ินนัน้  
 
“Non-retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมที่มีผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผูล้งทนุประเภทสถำบนั ซึ่งอยู่ภำยใตบ้งัคบัของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถำบนั และ
กองทนุส่วนบคุคล  
 
“notional amount” หมำยถึง มลูค่ำตำมหนำ้สญัญำของ derivatives  
 
“obligation” หมำยถึง ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์ินที่ขอ้ตกลงตำม credit derivatives อำ้งอิงถึง (obligation category & obligation 
characteristics)  
 
“options” หมำยถึง สญัญำที่มีลกัษณะตำม (3) ของนิยำม “สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้” ในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบญัญัติสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ พ.ศ. 
2546  
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“OTC derivatives” หมำยถึง derivatives ซึ่งซือ้ขำยนอกศนูยซ์ือ้ขำย derivatives  
 
“P/N” หมำยถึง ตั๋วสญัญำใชเ้งิน (Promissory Note)  
 
“portfolio duration” หมำยถึง อำยเุฉลี่ยของทรพัยส์ินที่ลงทนุ ซึ่งไดจ้ำกกำรค ำนวณค่ำตำมมำตรฐำนสำกล  
 
“product limit” หมำยถึง อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมประเภททรพัยส์นิ  
 
“PVD” หมำยถึง กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ (Provident Fund)  
 
“regulated market” หมำยถึง ศนูยก์ลำงที่จดัช่องทำงกำรสื่อสำรระหวำ่งผูค้ำ้เพื่อใหเ้กิดกำรเจรจำต่อรองซือ้ขำยตรำสำรระหว่ำงกนัได ้รวมทัง้ให้
ขอ้มลูต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบัตรำสำรนัน้ โดยศนูยก์ลำงดงักลำ่วอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ท  ำหนำ้ที่ก ำกบัดแูลดำ้นหลกัทรพัยห์รือ
ตรำสำรที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัหลกัทรพัย ์ 
 
“repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน (repurchase agreement)  
 
“retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป (retail Mutual Fund)  
 
“reverse repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repurchase agreement)  
 
“SBL” หมำยถึง ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจกำรกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending)  
 
“securities lending” หมำยถึง ธุรกรรมกำรใหย้ืมหลกัทรพัย ์ 
 
“SET” หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
“share warrants” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้  
 
“single entity limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญำ  
 
“SIP” หมำยถึง Specific Investment Products  
 
“SN” หมำยถึง ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note)  
 
“sovereign rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผูอ้อกตรำสำรมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผดินดั
ช ำระหนีข้องรฐับำลของประเทศนัน้  
 
“TBMA” หมำยถึง สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association)  
 
“TSFC” หมำยถึง บล. ที่ไดร้บัใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรใหส้ินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
“TSR” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุน้เพ่ิมทนุที่โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right)  
 
“underlying” หมำยถึง สินคำ้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง  
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“WFE” หมำยถึง World Federation of Exchanges  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอิ้นเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์ 
 
1.2. ช่ือโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  Krungsri Japan Equity Index Hedged FX Fund  
 
1.3. ช่ือย่อ :  KF-HJPINDX  
 
1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยหลำยครัง้  
 
1.6. กำรก ำหนดอำยโุครงกำร :  ไม่ก ำหนด  
 
1.7. อำยโุครงกำร : -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8. อำยโุครงกำรถึงวนัที่ (กรณีก ำหนดอำยเุป็นช่วงเวลำ) : -  
 
1.9. เงื่อนไข (อำยโุครงกำร) :  

(1) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทุนที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและยตุกิำรขำยหน่วยลงทนุ เช่น กรณีเกิด
เหตกุำรณท์ี่มีผลกระทบในทำงลบต่อกำรลงทนุของกองทนุซึ่งพิจำรณำแลว้อำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อผูล้งทนุในระยะยำวได ้เป็นตน้ โดยบริษัท
จดักำรจะรำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่วภำยใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ยตุิกำรขำย
หน่วยลงทนุนัน้ และใหก้ำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัที่แจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะคืนเงินคำ่ซือ้
หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ
ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่กำรอนมุตัิใหจ้ดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยในก ำหนดเวลำ
ดงักล่ำวไดอ้นัเนื่องจำกควำมผดิของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแตว่นัที่ครบก ำหนดเวลำ
นัน้จนถึงวนัที่ช  ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น  
 
(2) ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกแลว้ ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรทีส่ำมำรถลงทนุไดอ้ย่ำงเหมำะสมเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผู้
ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุโดยบริษัทจดักำรจะรำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 
7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำซือ้หนว่ยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่
เกิดขึน้จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำมสดัส่วนของเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 7 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนั
สดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และหำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวไดอ้นัเนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่รอ้ยละ 7.50 ต่อปีนบัแต่วนัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช  ำระเงินค่ำ
ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น  
 
1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทนุเพื่อผูล้งทนุทั่วไป  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  
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2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  
 
2.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร : 3,000,000,000.00 บำท 
 
2.2. เงื่อนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร) :  

(1) บริษัทจดักำรจะจดัสรรวงเงินลงทนุในต่ำงประเทศใหก้บักองทนุรวมไม่เกินวงเงินตำมที่ไดร้บักำรจดัสรรจำกหนว่ยงำนที่มีอ ำนำจ  
 
(2) หำกบริษัทจดักำรน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศรวมกนัแลว้เกินกวำ่รอ้ยละ 75 ของวงเงินที่ไดร้บัจดัสรรใหส้ำมำรถน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรขอวงเงินเพ่ิมเติมจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกำรจดัสรรเงินลงทนุในตำ่งประเทศใหก้บักองทนุไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมติ
เห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงักล่ำวโดยค ำนึงถึงประโยชนส์งูสดุที่กองทนุและผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัเป็นส ำคญั  
 
2.3. มลูค่ำที่ตรำไวต้่อหน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหน่วยลงทนุ : 300,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. รำคำของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท  
 
2.6. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก : 1,000.00 บำท  
 
2.7. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 1,000.00 บำท  
 
2.8. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน : 1,000.00 บำท  
 
2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : 100.00 หน่วย  
 
2.10. มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 0.00 บำท  
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 100.00 หน่วย  
 
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

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

เพ่ือระดมทนุจำกผูล้งทนุทั่วไปและน ำเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอีทีเอฟต่ำงประเทศซึ่งลงทนุในหุน้ที่เป็นส่วนประกอบของดชันี Nikkei 
225 เพ่ือโอกำสไดร้บัผลตอบแทนที่เหมำะสมกบันโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงดำ้นเศรษฐกิจ 
กำรเมือง และสงัคมของประเทศที่ลงทนุได ้ 
 
3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ตรำสำรทนุ  
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3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  
- กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 
     ชื่อกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund 
     กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขำยในประเทศ : ญ่ีปุ่ น (JAPAN) 
 
3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในต่ำงประเทศ : กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ  
วงเงินกำรลงทนุในต่ำงประเทศบำงสว่น ไม่เกิน  ลำ้นเหรียญ  
 
3.5. นโยบำยกำรกูย้ืม (ถำ้มี) :   

กำรกูย้ืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน  
 
บริษัทจดักำรอำจกูย้ืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ือบริหำรสภำพคล่องของกองทนุเป็นกำรชั่วครำวได ้โดย ณ สิน้วนัใด อตัรำสว่น
กำรกูย้ืมและกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม เวน้แต่กำรเกิน
อตัรำส่วนดงักลำ่วมิไดเ้กิดจำกกำรกูย้ืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ิมเติม ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
 
3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงคข์องกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ : ที่มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดควำมเสี่ยง (Non-Hedging)  
มีนโยบำยกำรลงทนุใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  
3.6.2 วิธีกำรในกำรค ำนวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อตัรำส่วนกำรลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00  
 
3.7. กำรลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  อ่ืน ๆ  
- กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอิ้นเดก็ซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซม์ุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทนุหลกั (Passive Management) ส่วนกองทนุ 
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมดชันีชีว้ดั (Index Tracking)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อำ้งอิง (Benchmark) :   

1.ดชันี Nikkei 225 สดัส่วน (%):100.00 
หมำยเหต:ุบริษัทจดักำรจะใชต้วัชีว้ดัตำมกองทนุหลกัในสกลุเงินเยน ปรบัดว้ยตน้ทนุกำรป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกบัค่ำสกลุ
เงินบำท ณ วนัที่ค  ำนวณผลตอบแทน 

หมำยเหต:ุ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ริษัทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทนุ
ที่ก ำหนด โดยบริษทัจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเกี่ยวกบัตวัชีว้ดั 
และเหตผุลในกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลำ่วผ่ำนกำรลงประกำศในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำร
ตดัสินใจลงทนุได ้
 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดของสมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุ และ/หรือ ประกำศ 
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำร
ใชเ้ปรียบเทียบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันขีองตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท ำหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัรำดงักล่ำวอีกต่อไป โดยบรษิัทบริษัทจดักำรจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลง
ดงักล่ำวใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูกำร
ตดัสินใจลงทนุได ้
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3.10. ลกัษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  
 
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 
1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศที่มีเป้ำหมำยใหผ้ลตอบแทนในกำรถือครองหน่วยลงทนุในระยะยำวและมีวตัถปุระสงค์
ในกำรสรำ้งผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในกองทนุใหใ้กลเ้คียงกบัผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในดชันี Nikkei 225 โดยจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมต่ำงประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุน ช่ือ NEXT FUNDS Nikkei 225 
Exchange Traded Fund (“กองทนุหลกั”) ซึ่งบริหำรจดักำรโดยบริษัท Nomura Asset Management Co., Ltd. และจะลงทนุในสกลุเงินเยนเป็นสกลุ
เงินหลกั  
 
กองทนุ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund เป็นกองทนุรวมอีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซือ้ขำยอยู่ในตลำดหลกัทรพัยโ์ตเกียว (Tokyo 
Stock Exchange, Inc.: TSE) และจะลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินเพ่ือกองทนุหลกัในสกลุเงินเยน ทัง้นี ้หำกกองทนุ NEXT FUNDS Nikkei 225 
Exchange Traded Fund มีกำรจดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยอ่ื์นนอกเหนือจำกตลำดหลกัทรพัยโ์ตเกียว เช่น สิงคโปร ์หรือฮ่องกง เป็นตน้ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ซือ้ขำยดงักล่ำว หำกบรษิัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำจะเอือ้ประโยชนต์่อกำรลงทนุ หรือกำรคิด
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุประจ ำวนั หรือสำมำรถประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุไดร้วดเรว็ขึน้ เป็นตน้ และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงสกลุเงินหลกัที่ใชใ้นกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัเป็นสกลุเงินอ่ืน เช่น สกลุเงินสิงคโปรด์อลลำร ์หรือฮ่องกงดอลลำร ์เป็นตน้ ใน
ภำยหลงัก็ได ้โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนกำร
เปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว โดยส่งจดหมำยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำย และประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
2. กองทนุจะน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้กำรด ำรงสดัส่วนกำร
ลงทนุดงักล่ำว และตำมขอ้ 1. มิใหร้วมถึงช่วงเวลำประมำณ 15 วนัท ำกำรหลงัจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกโดยนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัจด
ทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมซึ่งอยู่ในช่วงระหว่ำงรอกำรลงทนุ หรือช่วงเวลำประมำณ 15 วนัท ำกำรก่อนเลิกกองทนุ  
 
3. เงินลงทนุส่วนที่เหลือทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ กองทนุจะลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละ/หรือเงินฝำกธนำคำร และอำจจะลงทนุในตรำสำรหนีท้ี่มี
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได ้(Non – investment grade) หรือตรำสำรหนีท้ี่ไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated 
securities) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทนุในตรำสำรทนุของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
(Unlisted securities) และตรำสำรที่มสีญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured note)  
 
4. โดยปกติกองทนุจะท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเกอืบทัง้หมด โดยไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 
90 ของมลูค่ำเงินลงทนุในต่ำงประเทศ  
 
5. กองทนุอำจจะเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (efficient portfolio management) ซึ่ง
รวมถึงกำรป้องกนัควำมเสี่ยง (Hedging) จำกกำรลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร เช่น กำรท ำสญัญำสวอปและ/หรือสญัญำฟอรเ์วิรด์
ที่อำ้งอิงกบัอตัรำแลกเปลี่ยน/ดำ้นรำคำตรำสำร/อตัรำดอกเบีย้ ซึ่งพิจำรณำจำกสภำวะกำรณข์องตลำด กฎระเบียบ หรือขอ้บังคบั และปัจจยัอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น แนวโนม้และทิศทำงรำคำของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ กำรออกสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่อำ้งอิงกบัดชันีอำ้งอิง กำรคำดกำรณเ์หตุกำรณท์ี่
อำจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่ำงมีนยัส ำคญัของกองทนุ และค่ำใชจ้่ำยในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ เป็นตน้ ทัง้นี ้กองทนุหลกัจะลงทนุ
ในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงเท่ำนัน้  
 
6. ในกรณีที่บริษัทจดักำรเห็นว่ำ กำรลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศ และ/หรือกำรลงทนุในกองทนุ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded 
Fund ไม่เหมำะสมอีกต่อไป เช่น มีกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมวตัถปุระสงคห์ลกัของกองทนุ หรือผลตอบแทนของกองทนุดงักล่ำวไม่เป็นไปตำมที่คำดไว ้
หรือไม่สำมำรถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักล่ำวไดอี้กต่อไป หรือกองทนุต่ำงประเทศดงักลำ่วมีกำรกระท ำผิดตำมควำมเห็นของหน่วยงำน
ก ำกบัดแูลของกองทนุต่ำงประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุำรณห์รือคำดกำรณไ์ดว้่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ จนอำจส่งผลใหก้ำรลงทนุ
ในกองทนุต่ำงประเทศเป็นภำระต่อผูล้งทนุโดยเกินจ ำเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่กองทนุ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund 
ไดเ้ลิกโครงกำรในขณะที่บริษัทจดักำรยงัด ำเนินกำรบริหำรและจดักำรลงทนุกองทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอิ้นเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์ 
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เม่ือปรำกฏกรณีตำมขอ้ 6. ขำ้งตน้ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรพิจำรณำคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดย
กองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวจะตอ้งมีนโยบำยกำรลงทนุทีส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเจแป
นอิควิตีอิ้นเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์และมีคณุสมบตัิตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยอำจเป็นกองทนุที่บริหำรและจดักำรลงทนุ
โดยบริษัท Nomura Asset Management Co., Ltd. หรือไม่ก็ได ้และในกำรโอนยำ้ยกองทนุดงักล่ำว บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำด ำเนินกำรในครัง้เดียว 
หรือทยอยโอนยำ้ยเงินทนุ ซึ่งอำจส่งผลใหใ้นช่วงเวลำดงักลำ่วกองทนุอำจมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุต่ำงประเทศมำกกว่ำ 1 กองทนุก็ได ้ 
 
หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  ำใหบ้รษิัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิใน
กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมของกองทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควติีอิ้นเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วย
ลงทนุแลว้ โดยจะด ำเนินกำรจ ำหนำ่ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่รวบรวมไดห้ลงัหกัค่ำใชจ้่ำยและส ำรอง
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งของกองทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมด
ของกองทนุทัง้นี ้หำกมีกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบโดยพลนั โดยส่งจดหมำยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำยโดยเรว็ และ
ประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุในกองทนุหลกัไม่ต ่ำกวำ่รอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิลดลง
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
(1) มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรใดติดต่อกนั คิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั  
 
เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดังกล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
(1) แจง้เหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ปรำกฏเหต ุ 
(2) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 60 วนันบัแตว่นัที่ปรำกฏเหต ุ 
(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ด  ำเนินกำรแลว้เสรจ็  
(4) เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทนุเพ่ือใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละเขำ้ใจเกี่ยวกบัสถำนะของ
กองทนุรวม และบริษัทจดักำรจะด ำเนนิกำรใหบ้คุลำกรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวดว้ย  
 
อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ (2) บริษัทจดักำรสำมำรถขอผ่อนผนัต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
 
8. กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตำมทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้
ลงทนุได ้ 
 
9. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนำคตใหเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of 
Funds) หรือกองทนุรวมที่มีกำรลงทนุโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลบัมำเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder 
Fund) ได ้โดยไม่ท ำใหร้ะดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมดลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทนุซึ่งขึน้อยู่กบั
สถำนกำรณต์ลำด โดยเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหน้ำอย่ำง
นอ้ย 30 วนั ก่อนด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุรวมดงักล่ำว โดยประกำศผำ่นทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุกำร
ขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี)  
 
10. ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรอำจไม่นบัช่วงระยะเวลำดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะ
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั  
(10.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม  
(10.2) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุเนื่องจำกไดร้บัค ำสั่งขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอกำรลงทุน ทัง้นี ้
ตอ้งไม่เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร  
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สรุปข้อมูลส าคัญทีผู่้ลงทุนควรทราบเก่ียวกับกองทุน NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมใน
ต่างประเทศทีก่องทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอิ้นเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์ไปลงทุน :  

ช่ือกองทุน: NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ซึ่งเป็นกองทนุรวมอีทีเอฟ  

วันทีจ่ดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: 9 กรกฏำคม 2544  

วัตถุประสงค ์และ/หรือนโยบายการลงทุน:  กองทนุมุ่งหวงัใหผ้ลตอบแทนจำกกำรลงทนุสอดคลอ้งกบัดชันี Nikkei 225 โดยจะ
ลงทนุในหุน้ที่เป็นส่วนประกอบของดชันี Nikkei 225 หรือหุน้ที่ก ำลงัจะมำเป็น
ส่วนประกอบของดชันี Nikkei 225  

ทัง้นี ้กองทนุอำจลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบรหิำรกำร
ลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ กำรท ำ stock index futures ของดชันีที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกบัดชันี 
Nikkei 225 โดยมีจดุประสงคเ์พ่ือรกัษำผลตอบแทนของกองทนุใหใ้กลเ้คียงกบัดชันี 
Nikkei 225  

ตลาดหลักทรัพยท์ีจ่ดทะเบียนซือ้ขาย: ตลำดหลกัทรพัยโ์ตเกียว (Tokyo Stock Exchange, Inc., “TSE”) ประเทศญ่ีปุ่ น  

รหัสหลักทรัพย:์ 1321  

สกุลเงินทีใ่ช้ในการซือ้ขาย: เยน (JPY) 

วันท าการซือ้ขาย: ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยของกองทนุ  

ตัวชีวั้ด (Benchmark): ดชันี Nikkei 225  

สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด
โดยประมาณ: 

0.22% ต่อปีของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ (ยงัไม่รวมภำษี) 

บริษัทจัดการ (Management Company) : Nomura Asset Management Co., Ltd. ตัง้อยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น  

  

ผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee/Custodian): Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (Main-Trustee) 

Sub-Trustee: The Master Trust Bank of Japan, Ltd.  

แหล่งข้อมูล: สำมำรถดขูอ้มลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรำยละเอียดอื่นเพ่ิมเติมไดท้ี่
เว็บไซต:์ http://www.nomura-am.co.jp/english/ 

 
หมายเหตุ :  
 
(1) ขอ้ควำมในส่วนของกองทนุ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ไดถ้กูคดัเลือกมำเฉพำะส่วนที่ส  ำคญัและจดัแปลมำจำก
ตน้ฉบบัภำษำองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีทีมี่ควำมแตกต่ำงหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภำษำองักฤษ ใหถ้ือตำมตน้ฉบบัภำษำองักฤษเป็นเกณฑ ์ 
 
(2) ในกรณีที่กองทนุหลกัมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรซึ่งบริษัทจดักำรเห็นว่ำไม่มีนยัส ำคญั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพ่ิมเติม
โครงกำรใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้  
 
ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับดัชนี Nikkei 225 
 
1. ดชันี Nikkei 225 เป็นดชันีที่ถกูจดัท ำขึน้โดยบรษิัท Nikkei Inc. ซึ่งเป็นส ำนกัหนงัสือพิมพท์ี่มีชื่อเสียงในประเทศญ่ีปุ่ น โดยถือว่ำเป็นสถำบนัที่มี
ควำมน่ำเชื่อถือและเป็นอิสระจำกบริษทัที่บริหำรจดักำรกองทนุหลกั และบรษิัทจดักำร  
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2. ดชันี Nikkei 225 เป็นดชันีที่นิยมใชก้นัอย่ำงแพรห่ลำยในกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในประเทศญ่ีปุ่ น โดยดชันีประกอบดว้ยหุน้จ ำนวน 225 
ตวั ที่ท  ำกำรซือ้ขำยในกระดำนที่หนึ่ง (First Section) ของตลำดหลกัทรพัยโ์ตเกียว (Tokyo Stock Exchange) ดงันัน้ ดชันีดงักล่ำวถือว่ำมีกำรกระจำย
น ำ้หนกัอย่ำงเพียงพอ และหุน้ที่เป็นส่วนประกอบของดชันีมีกำรเคลื่อนไหวตำมสภำวะตลำดอย่ำงเป็นอิสระ  
 
3. ดชันี Nikkei 225 เป็นดชันีที่มีกำรก ำหนดวิธีกำรค ำนวณไวอ้ย่ำงชดัเจนคือ ใชว้ิธี Price-weighted ในกำรค ำนวณ โดยปัจจยัที่ใชใ้นกำรคดัเลือกหุน้
ที่จะเขำ้มำเป็นสว่นประกอบของดชันี ไดแ้ก่ สภำพคล่อง (Liquidity) และควำมสมดลุของหมวดอตุสำหกรรม (Sector Balance) หลงัจำกนัน้จะมีกำร
ปรบัรำคำหุน้แตล่ะตวัที่เป็นสว่นประกอบของดชันีโดยใชห้ลกักำร “Par Value System” และค ำนวณดชันีโดยกำรน ำรำคำหุน้ทีท่  ำกำรปรบัรำคำแลว้
ทกุตวัที่เป็นส่วนประกอบของดชันีมำรวมกนั และหำรดว้ยจ ำนวนหุน้ที่น  ำมำค ำนวณ ทัง้นี ้ดชันีจะใชส้กลุเงินเยน (JPY) ในกำรค ำนวณ และรำยชื่อ
หลกัทรพัยท์ี่ใชใ้นกำรค ำนวณดชันีจะมีกำรทบทวนทกุๆ ปีในช่วงตน้เดือนตลุำคม หรือทกุครัง้ที่มีควำมจ ำเป็น เช่น ในกรณีที่มีบริษัทที่เป็นส่วนประกอบ
ของดชันีลม้ละลำย หรือมีกำรปรบัโครงสรำ้งองคก์ร อำจส่งผลต่อกำรเขำ้ออกของหุน้ที่จะมำใชใ้นกำรค ำนวณดชัน ีเป็นตน้  
 
4. ดชันี Nikkei 225 มีกำรเผยแพรข่อ้มลูและแสดงค่ำดชันีอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนสื่อที่นกัลงทนุสำมำรถเขำ้ถึงได ้เช่น www.bloomberg.com (รหสั : 
NKY:IND) หรือ http://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave เป็นตน้  
 
3.12. รำยละเอียดกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  

กองทนุจะลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้เป็นไปตำมวงเงินที่ไดร้บัอนมุตัิ
จดัสรรใหน้ ำไปลงทนุในตำ่งประเทศ เวน้แต่จะไดร้บัอนมุตัิวงเงินเพิ่มเติมจำกทำงกำร  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือแสวงหำประโยชนเ์ฉพำะจำกหลกัทรพัย ์ทรพัยส์ินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัต่อไปนี ้เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบหรือมีประกำศแกไ้ขหรอืเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินหรือกำรหำ
ดอกผลโดยวิธีอ่ืน  
 
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) 
 
1. ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรพัยส์ินในสว่นอ่ืนของขอ้ 3.13.1 ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น 
ดงันี ้
1.1 ไม่มีขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขที่ท  ำใหผู้ล้งทนุมีภำระผกูพนัมำกกวำ่มลูค่ำเงินลงทนุในตรำสำร 
1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุไดด้  ำเนินกำรใหมี้กำรรบัโอนสิทธิ
เรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุสำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได)้ 
1.3 มีขอ้มลูเกี่ยวกบัตรำสำรที่ถกูตอ้งครบถว้นและมีกำรปรบัปรุงเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจดักำรสำมำรถเขำ้ถึงไดเ้พ่ือน ำมำประกอบกำร
พิจำรณำตดัสินใจลงทนุไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และมีขอ้มลูรำคำทีส่ะทอ้นมลูค่ำยตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักล่ำวตอ้งอำ้งอิงจำกแหล่งขอ้มลูที่เช่ือถือได้ซึ่งจดัท ำ
ตำมหลกัวิชำกำรอนัเป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกล 
 
2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุของตรำสำรเพ่ิมเติมจำกที่ก ำหนดในขอ้ 1. 
ในกรณีที่เป็นกำรลงทนุในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ออกตรำสำรดงักล่ำวเพื่อช ำระหนีก้ำรคำ้ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดังกล่ำวตอ้งมี
กำรรบัอำวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี ้ 
(1) ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรอื บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
(2) ธนำคำรออมสิน  
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร 
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(5) ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 
(6) ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย 
(7) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
(8) สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม (1) – (7) 
 
ทัง้นี ้กำรอำวลัหรือกำรรบัรองดงักล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวลัหรือกำรรบัรองผูส้ั่งจ่ำยหรือผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ ำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถำ้มี) ตำมที่ระบไุวใ้นตั๋วแลก
เงิน หรือ ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดว้ย 
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย CIS 
 
กรณีเป็นหน่วยที่กำรออกอยู่ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยไทย ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุดงันี ้ 
 
1. กรณีเป็นหน่วย CIS 
1.1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.2. ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักล่ำวตอ้งมีนโยบำยกำรลงทนุดงันี ้(ไม่ใชก้บักำรลงทนุในหนว่ย CIS ของ
กองทนุรวมทองค ำที่ลงทนุในทองค ำแท่ง) 
1.2.1 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุสำมำรถลงทนุได ้ 
1.2.2 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้  
1.2.3 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์product limit ส ำหรบัทรพัยส์ินที่เป็น SIP ของ
กองทนุนัน้  
1.2.4 มีกำรลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุนัน้ 
1.3. ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักล่ำวตอ้งไม่ใช่กองทนุรวมฟีดเดอร ์
 
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจำกที่ก ำหนดในส่วนที่ 2 ขอ้ 1. 
2.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
2.2 จดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
 
ส่วนที่ 3 : ทรัพยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก  
 
ตอ้งเป็นเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกของผูร้บัฝำกดงันี ้ 
1. ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
2. ธนำคำรออมสิน  
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั  
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
9. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก  
10. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศ ที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม 1. – 9.  
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)  
 
กำรลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้ 
1. คู่สญัญำ ตอ้งเป็นนิติบคุคลดงันีท้ีส่ำมำรถเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน reverse repo ไดต้ำมกฎหมำยไทย  
1.1 ธนำคำรพำณิชย ์ 
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1.2 บริษัทเงินทนุ  
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ 
1.4 บริษัทหลกัทรพัย ์ 
1.5 บริษัทประกนัภยั  
1.6 ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
1.7 กองทนุเพ่ือกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธนำคำรแห่งประเทศไทย  
1.8 นิติบคุคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  
1.9 ส่วนรำชกำรและรฐัวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวิธีกำรงบประมำณ  
 
2. ตรำสำรที่ใชใ้นกำรท ำ reverse repo ตอ้งเป็นตรำสำรดงันี ้ 
2.1 ตรำสำรภำครฐัไทยและตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ โดยกรณีเป็นตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศตอ้งมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
2.2 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใชเ้งิน บตัรเงินฝำก ศกุกู หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ขึน้ เป็นผู้
มีภำระผกูพนั ซึ่งมีอำยคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี  
2.3 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก ำหนดวนัใชเ้งินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก ำหนดใชเ้งิน
เม่ือทวงถำมหรือเม่ือไดเ้ห็น  
2.4 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใชเ้งิน หรือศกุกู ที่มีอำยไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะ
สัน้ดว้ย  
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
2.5 ตรำสำรหนีซ้ึ่งมีอำยคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลำดซือ้ขำยตรำสำรหนี ้หรือที่มีขอ้มลูรำคำที่น่ำเช่ือถือและอำ้งอิงไดซ้ึ่งมีกำรเปิดเผยต่อ
สำธำรณชน โดยตรำสำรหนีด้งักล่ำวตอ้งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงไดก้บั credit rating ระยะสัน้ดงักลำ่วตำมที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว ้ 
2.5.2 มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก  
2.6 ตรำสำรหนีซ้ึ่งมีอำยคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลำดซือ้ขำยตรำสำรหนี ้หรือที่มีขอ้มลูรำคำทีน่่ำเช่ือถือและอำ้งอิงไดซ้ึ่งมีกำรเปิดเผย
ต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหนีด้งักล่ำวตอ้งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงไดก้บั credit rating ระยะสัน้ดงักลำ่วตำมที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว ้ 
2.6.2 มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก  
2.7 ทรพัยส์ินอ่ืนตำมที่ส  ำนกังำนก ำหนดเพ่ิมเติมโดยอำศยัอ ำนำจตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
3. ระยะเวลำกำรรบัช ำระหนีข้อง reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั  
 
4. ขอ้ก ำหนดเพ่ิมเติมที่บริษัทจดักำรตอ้งปฏิบตัิส  ำหรบักำรลงทนุใน reverse repo  
4.1 ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดโดย TBMA หรือ TSFC  
4.2 หำ้มน ำหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ไปขำยหรือโอนต่อ เวน้แต่เขำ้ลกัษณะดงันี ้ 
4.2.1 เป็นกำรขำยหรือโอนตำมขอ้ก ำหนดใน reverse repo ดงักล่ำว  
4.2.2 เป็นกำรขำยตำม repo ที่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรในกำร
กูย้ืมเงินในนำมของกองทนุรวมและกำรก่อภำระผกูพนัแก่ทรพัยส์ินของกองทนุรวม  
4.3 มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ ณ วนัเริ่มตน้สญัญำ ตอ้งมีมลูค่ำเป็นไปตำมสมกำรกำรค ำนวณตำมวิธีกำรดงันี ้ 
มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ มำกกว่ำ (รำคำซือ้ x (1 + discount rate))  
ทัง้นี ้รำคำซือ้ เท่ำกบั รำคำที่กองทนุช ำระใหแ้ก่คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นคำ่ซือ้หลกัทรพัยห์รือตรำสำรตำม reverse repo  
4.4 กำรด ำรงมลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้ 
4.4.1 มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ มำกกว่ำ (มลูค่ำ reverse repo x (1 + discount rate))  
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4.4.2 ในกรณีที่มลูค่ำหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตำมสมกำรใน 4.4.1 บริษัทจดักำรตอ้งเรียกใหคู้่สญัญำโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือ
หลกัทรพัยห์รือตรำสำรทีส่ำมำรถใชใ้นกำรท ำ reverse repo ใหแ้ก่กองทนุ เพ่ือใหม้ลูค่ำรวมของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้และทรพัยส์ินที่โอนมำ
ดงักล่ำวเป็นไปตำมวิธีกำรดงักล่ำว ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่มลูค่ำหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ลดลงกว่ำสมกำรใน 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตำม 
4.4.3  
4.4.3 ในกรณีที่ผลลพัธต์ำมสมกำรใน 4.4.1 แสดงผลว่ำมลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ ณ สิน้วนั มีมลูค่ำนอ้ยกว่ำมลูค่ำ reverse repo x (1 + 
discount rate) เป็นจ ำนวนไม่เกิน 5 ลำ้นบำท หรือไม่เกิน 5% ของรำคำซือ้ แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ และมีกำรก ำหนดเร่ืองดงักล่ำวไวใ้นสญัญำซึ่ง
ไดก้ ำหนดโดยพิจำรณำถึงปัจจยัควำมเสี่ยงของคู่สญัญำ (counterparty risk) แลว้ บลจ. จะไม่ด ำเนินกำรตำม 4.4.2 ก็ได ้ 
4.5 กำรค ำนวณมลูค่ำ reverse repo ตำม 4.4 ใหค้ ำนวณดงันี ้ 
4.5.1 ค ำนวณจำกรำคำซือ้รวมกบัผลประโยชนท์ี่กองทนุพึงไดร้บัจำก reverse repo จนถึงวนัที่มีกำรค ำนวณ  
4.5.2 ค ำนวณเป็นรำยธุรกรรม หรือค ำนวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo ทกุธุรกรรมที่กองทนุมีอยู่กบัคู่สญัญำรำยเดียวกนัและมีขอ้ตกลง
ก ำหนดใหส้ำมำรถบงัคบัช ำระหนีต้ำมธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจำกหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้หรือทรพัยส์ินที่โอนตำม 4.4.2 (ถำ้มี) ของธุรกรรมที่เกิด
จำก reverse repo รำยกำรอ่ืนได ้ 
4.6 discount rate ที่น  ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ ตอ้งเป็นกำรก ำหนดขึน้โดยค ำนึงถึงปัจจยัควำมเสี่ยงของคู่สญัญำ หลกัทรพัย ์หรือตรำสำรที่ซือ้แลว้  
 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)  
 
ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุดงันี ้ 
 
1. คู่สญัญำ ตอ้งมีคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึง่เป็นผูไ้ดร้บัใบอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจกำรกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities 
Borrowing and Lending) (“SBL”) โดยในกรณีที่คูส่ญัญำดงักล่ำวกระท ำกำรในฐำนะตวัแทนของผูย้ืม ผูย้ืมตอ้งเป็นบคุคลดงันีท้ีส่ำมำรถประกอบ
ธุรกิจหรือด ำเนินกิจกำรไดต้ำมกฎหมำยไทย  
1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนญุำตประกอบธุรกิจ SBL  
1.2 ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
1.3 กองทนุฟ้ืนฟู  
1.4 ธนำคำรเพื่อกำรน ำเขำ้และกำรส่งออกแห่งประเทศไทย  
1.5 ธนำคำรพำณิชย ์ 
1.6 บริษัทเงินทนุ  
1.7 บริษัทหลกัทรพัย ์ 
1.8 บริษัทประกนัชีวิต  
1.9 กองทนุส่วนบคุคลรำยใหญ่ (Non-retail PF)  
1.10 กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  
1.11 นิติบคุคลอ่ืนตำมทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
2. หลกัทรพัยท์ี่ใหย้ืม ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในระบบรบัฝำกหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยท์ี่ธนำคำรแห่งประเทศไทยท ำหนำ้ที่
เป็นนำยทะเบียนหลกัทรพัย ์ 
 
3. กำรวำงหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงันี ้ 
3.1 ด ำเนินกำรใหมี้กำรวำงหรือเรียกหลกัประกนัจำกผูย้ืมเพ่ือเป็นประกนักำรใหย้ืมหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี ้ 
3.1.1 เงินสด  
3.1.2 ตรำสำรภำครฐัไทย  
3.1.3 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใชเ้งิน บตัรเงินฝำก ศกุกู หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
เป็นผูมี้ภำระผกูพนั  
3.1.4 ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก ำหนดวนัใชเ้งินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงก ำหนดใชเ้งิน
เม่ือทวงถำมหรือเม่ือไดเ้ห็น  
3.1.5 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใชเ้งิน หรือศกุกู ที่มีอำยไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
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3.1.5.1 มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน (issue rating) หรือ อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้อกตรำสำรหรือคู่สญัญำ (issuer 
rating) อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย  
3.1.5.2 มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของผูมี้ภำระผกูพนัในฐำนะผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ำ้ประกนั (guarantor rating) อยู่ในอนัดบั 
investment grade  
3.1.6 ตรำสำรหนีท้ี่มี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
3.1.7 หนงัสือค ำ้ประกนัที่ธนำคำรพำณิชยเ์ป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทนุเพ่ือเป็นประกนักำรคืนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ  
3.1.8 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)  
3.2 ด ำเนินกำรใหก้องทนุมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลกัประกนัตำม 3.1 หรือด ำเนินกำรโดยวิธีอ่ืนซึ่งจะมีผลให ้บลจ. สำมำรถบงัคบัช ำระหนีเ้อำจำก
หลกัประกนัดงักล่ำวไดโ้ดยพลนั  
3.3 หำ้มน ำหลกัประกนัตำม 3.1 ที่กองทนุมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขำยต่อหรือท ำใหไ้ม่สำมำรถบงัคบัตำมหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นกำรบงัคบัช ำระ
หนีต้ำมขอ้ตกลงในธุรกรรมกำรใหย้ืมหลกัทรพัย ์นัน้เอง  
3.4 ด ำรงมลูค่ำหลกัประกนั ณ สิน้วนั มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 100% ของมลูค่ำหลกัทรพัยท์ี่ใหย้ืม  
3.5 ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ใหน้ ำเงินสดดงักลำ่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรพัยส์ินดงันี ้ 
3.5.1 เงินฝำกในธนำคำรพำณิชยห์รือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงินฝำกหรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดงันี ้ 
3.5.2.1 บตัรเงินฝำก หรือ ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูมี้ภำระผกูพนั  
3.5.2.2 ตั๋วสญัญำใชเ้งินที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก ำหนดวนัใชเ้งินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก ำหนดใชเ้งินเม่ือทวงถำม
หรือเม่ือไดเ้ห็น  
3.5.2.3 ตั๋วสญัญำใชเ้งินที่มีอำยไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดงันี ้ 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้ำจำกกำรจดั credit rating 
ระยะสัน้ดว้ย  
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
3.5.3 ตรำสำรภำครฐัไทย  
3.5.4 reverse repo ส ำหรบัตรำสำรภำครฐัไทย  
 
4. ลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำ ใหใ้ชส้ญัญำที่มีลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัระบบงำน สญัญำยืมและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลักประกนัในธุรกรรมกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์ 
 
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้ 
 
1. ประเภทสินคำ้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเขำ้เป็นคู่สญัญำไดต้อ้งมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำงดงันี ้ 
1.1 ทรพัยส์ินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได ้ 
1.2 อตัรำดอกเบีย้  
1.3 อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน  
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  
ในกรณีที่ derivatives อำ้งอิงกบัรำคำของ underlying ขำ้งตน้ รำคำที่อำ้งอิงดงักล่ำวตอ้งเป็นรำคำปัจจบุนั (spot price) หรือรำคำสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหนำ้ (futures price) เท่ำนัน้ ทัง้นี ้รำคำของ underlying อ่ืนที่ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่ำว ตอ้งเป็นที่ยอมรบั
อย่ำงกวำ้งขวำงและเปิดเผยไวอ้ย่ำงแพรห่ลำยดว้ย  
 
2. เง่ือนไขกำรลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรลงทนุใน derivatives ไดต้่อเม่ือ  
2.1 ไดร้ะบเุกี่ยวกบักำรลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไวอ้ย่ำงชดัเจนในโครงกำร  
2.2 เป็นกำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึ่งซือ้ขำยนอกศนูยซ์ือ้ขำย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
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2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็น ธนำคำรพำณิชย ์ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้
ขำย derivatives หรือผูค้ำ้ derivatives  
2.3 ในกรณีที่จะตอ้งมีกำรช ำระหนีด้ว้ยกำรส่งมอบสินคำ้เม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินคำ้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได ้ทัง้นี ้ไม่ว่ำ
กองทนุจะเป็นผูมี้สิทธิรบัมอบหรือมีหนำ้ที่ส่งมอบสินคำ้นัน้ก็ตำม  
 
3. หลกัเกณฑก์ำรจดัใหมี้ทรพัยส์ินที่เพียงพอต่อกำรช ำระหนีต้ำมภำระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหมี้ทรพัยส์ินของกองทนุที่มีคณุภำพและมีสภำพคล่องในจ ำนวนที่เพียงพอต่อภำระที่กองทนุอำจตอ้งช ำระหนีต้ำมขอ้ตกลงเม่ือ 
derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลำที่ไดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
4. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรบักำรลงทนุที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลดควำมเสี่ยง  
ในกรณีที่บริษัทจดักำร ลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรพัยส์ินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทนุใน derivatives ดงักล่ำวตอ้ง
เป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
5. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรบักำรลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
5.1 ใหคู้่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุิธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุทำ้ยของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ใน
กรณีที่วนัดงักล่ำวเป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษัทจดักำร ใหค้  ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุธิรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณท์ี่ส่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมีนยัส ำคญั ใหคู้่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้มลูค่ำยุติธรรมของ 
derivatives ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบทนัที  
5.3 คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งยินยอมใหมี้กำรลำ้งฐำนะ derivatives เม่ือบริษัทจดักำรรอ้งขอได ้ 
 
6. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรบักำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน credit derivatives  
บริษัทจดักำรตอ้งปฏบิตัิตำมเงื่อนไขดงันี ้ 
6.1 เขำ้เป็นคู่สญัญำใน credit derivatives ไดเ้ฉพำะเพ่ือกำรลดควำมเสี่ยงเท่ำนัน้  
6.2 เขำ้เป็นคู่สญัญำไดเ้ฉพำะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงันี ้ 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ือ้ประกนัควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตที่เกี่ยวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำม 
obligation ของผูผ้กูพนัตำม obligation นัน้ โดยคู่สญัญำที่อยู่ในฐำนะผูข้ำยประกนัควำมเสี่ยงมีภำระผกูพนัที่จะตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ตกลงซือ้ประกนั
ควำมเสี่ยงเม่ือเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัควำมเสี่ยงครบก ำหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุใน
วนัครบก ำหนดตำมปกติ) ทัง้นี ้ไม่ว่ำ obligation จะมีเพียงรำยกำรเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลำยรำยกำรซึ่ง
ก ำหนดใหผู้ข้ำยประกนัควำมเสี่ยงมีหนำ้ที่ช  ำระหนีเ้ม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็นรำยแรก (First to Default 
Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีกำรช ำระรำคำกนัเฉพำะในส่วนของสินทรพัย์
รำยนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก ำหนดเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทุกรำยกำรในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ือ้ประกนัควำมเสี่ยงของสินทรพัยอ์ำ้งอิงที่เกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ไดร้บัจำกสินทรพัยอ์ำ้งอิง โดยผูข้ำยประกนัควำมเสี่ยงมีภำระผกูพนัที่จะจ่ำยผลตอบแทนในอตัรำคงที่หรืออตัรำลอยตวัที่อำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบีย้
ตำมที่จะตกลงกนั และส่วนที่ลดลง (ถำ้มี) ของมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยอ์ำ้งอิง เพ่ือแลกกบักำรที่ผูซ้ือ้ประกนัควำมเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วน
ที่เพ่ิมขึน้ (ถำ้มี) ของมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยอ์ำ้งอิงใหก้บัผูข้ำยประกนัควำมเสี่ยง จนกว่ำจะเกิด credit event หรือครบก ำหนดสญัญำ (กรณีไม่
เกิด credit event)  
6.3 ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญำมำตรฐำนอ่ืนตำมที่
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ่งมีขอ้ตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้ 
6.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ำมกฎหมำย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือกฎหมำยอ่ืน  
6.3.2 ไม่มีขอ้ก ำหนดที่ท  ำใหส้ิทธิที่ก ำหนดไวใ้นตรำสำรแห่งหนีห้รือสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่ credit derivatives นัน้อำ้งอิงเสื่อมเสียไป  
6.3.3 ไม่มีขอ้ก ำหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วำมเสียหำยใหแ้ก่คูส่ญัญำ  
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3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในต่ำงประเทศ :  

บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือแสวงหำประโยชนเ์ฉพำะจำกหลกัทรพัย ์ทรพัยส์ินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัต่อไปนี ้เวน้แต่กรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหมี้ควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินหรือกำรหำดอกผลโดยวิธิอ่ืน  
 
ทัง้นี ้กำรลงทนุในตรำสำรหรือสญัญำในต่ำงประเทศ ตรำสำรหรือสญัญำดงักล่ำวตอ้งเสนอขำยหรือเป็นกำรท ำสญัญำในประเทศที่มีหน่วยงำนก ำกบั
ดแูลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือที่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศที่เป็นสมำชิกของ 
WFE หรือเป็นตรำสำรของบริษัทที่จดัตัง้และเสนอขำยใน GMS  
 
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) 
 
1. ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรพัยส์ินในสว่นอ่ืนของขอ้ 3.13.2 ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น 
ดงันี ้
1.1 ไม่มีขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขที่ท  ำใหผู้ล้งทนุมีภำระผกูพนัมำกกวำ่มลูค่ำเงินลงทนุในตรำสำร 
1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุไดด้  ำเนินกำรใหมี้กำรรบัโอนสิทธิ
เรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุสำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได)้ 
1.3 มีขอ้มลูเกี่ยวกบัตรำสำรที่ถกูตอ้งครบถว้นและมีกำรปรบัปรุงเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจดักำรสำมำรถเขำ้ถึงไดเ้พ่ือน ำมำประกอบกำร
พิจำรณำตดัสินใจลงทนุไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และมีขอ้มลูรำคำที่สะทอ้นมลูค่ำยตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักล่ำวตอ้งอำ้งอิงจำกแหล่งขอ้มลูที่เช่ือถือไดซ้ึ่งจดัท ำ
ตำมหลกัวิชำกำรอนัเป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกล 
 
2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุของตรำสำรเพ่ิมเติมจำกที่ก ำหนดในขอ้ 1. 
ในกรณีที่เป็นกำรลงทนุในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ออกตรำสำรดงักล่ำวเพื่อช ำระหนีก้ำรคำ้ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดงักล่ำวตอ้งมี
กำรรบัอำวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี ้ 
(1) ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรอื บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
(2) ธนำคำรออมสิน  
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
(5) ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
(6) ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
(7) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
(8) สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม (1) – (7) 
 
ทัง้นี ้กำรอำวลัหรือกำรรบัรองดงักล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวลัหรือกำรรบัรองผูส้ั่งจ่ำยหรือผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ ำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถำ้มี) ตำมที่ระบไุวใ้นตั๋วแลก
เงิน หรือ ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดว้ย 
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย CIS 
 
กรณีเป็นหน่วยที่กำรออกอยู่ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยต่ำงประเทศ ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุดงันี ้
 
1. กรณีเป็นหน่วย CIS 
1.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  
1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศที่มีลกัษณะดงันี ้ 
1.2.1 กำรออกและกำรเสนอขำยอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนตำ่งประเทศที่ก ำกบัดแูลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยซ์ึ่งเป็น
สมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศที่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE  
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1.2.2 CIS operator ของกองทนุดงักล่ำวอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO  
1.2.3 ในกรณีที่กองทนุรวมไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ กองทนุ CIS ต่ำงประเทศดงักล่ำวตอ้งอยู่ภำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรก ำกับดแูล 
กำรออก กำรเสนอขำย และกำรจดักำรส ำหรบักองทนุเพ่ือผูล้งทนุรำยย่อยของประเทศนัน้  
1.3 ประเทศที่ก ำกบัดแูลกำรเสนอขำยหน่วยดงักล่ำวมีมำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองผูล้งทนุอย่ำงเพียงพอ ทัง้นี ้ตำมรำยชื่อประเทศที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
1.4 ในกรณีเป็นกำรลงทนุของกองทนุรวมในหน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ กองทนุดงักล่ำวตอ้งมีกำรจ ำกดักำรกูย้ืมไวเ้ฉพำะกรณีมีเหตจุ ำเป็นใน
กำรบริหำรสภำพคล่องเป็นกำรชั่วครำวเท่ำนัน้ และมีนโยบำยกำรลงทนุดงันี ้(ไม่ใชก้บักำรลงทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศซึ่งเป็นกองทนุ
รวมทองค ำที่ลงทนุในทองค ำแท่ง)  
1.4.1 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุรวมนัน้ ทัง้นี ้
หลกัเกณฑด์งักล่ำวไม่ใชก้บักรณีทรพัยส์ินที่เป็น SIP  
1.4.2 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์product limit ส ำหรบัทรพัยส์ินที่เป็น SIP ของ
กองทนุรวมนัน้  
1.4.3 มีกำรลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุรวมนัน้  
ในกรณีกองทนุ CIS ต่ำงประเทศที่กองทนุรวมลงทนุ ตอ้งเป็นกองทนุที่มุ่งเนน้ลงทนุในทรพัยส์ินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุรวมสำมำรถ
ลงทนุได ้และเม่ือน ำทรพัยส์ินที่ไม่สำมำรถลงทนุไดม้ำค ำนวณตำมสดัสว่น (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทนุรวมดงักล่ำว 
1.5 ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร ์ไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ กองทนุ CIS ต่ำงประเทศดงักล่ำวตอ้งไม่ใช่กองทนุที่มีลกัษณะ
ท ำนองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีที่มีควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยก่อนกำรลงทนุ บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหมี้กำรเปิดเผยขอ้มลู เหตผุลควำมจ ำเป็น และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุ
ในลกัษณะดงักล่ำวไวใ้นหนงัสือชีช้วนดว้ย 
 
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจำกที่ก ำหนดในส่วนที่ 2 ขอ้ 1 
2.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
2.2 จดทะเบียนในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE 

 
ส่วนที่ 3 : ทรัพยสิ์นประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝากต่างประเทศ  
 
ตอ้งเป็นเงินฝำกในสถำบนักำรเงินต่ำงประเทศหรือตรำสำรต่ำงประเทศที่เทียบเท่ำเงินฝำกตำ่งประเทศของผูร้บัฝำกดงัต่อไปนี ้ 
1. ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
2. ธนำคำรออมสิน  
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั  
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
9. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก  
10. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศ ที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม 1. – 9.  
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑก์ารลงทุนดังนี ้ 
 
1. ประเภทสินคำ้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเขำ้เป็นคู่สญัญำไดต้อ้งมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำงดงันี ้ 
1.1 ทรพัยส์ินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได ้ 
1.2 อตัรำดอกเบีย้  
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1.3 อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน  
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  
ในกรณีที่ derivatives อำ้งอิงกบัรำคำของ underlying ขำ้งตน้ รำคำที่อำ้งอิงดงักล่ำวตอ้งเป็นรำคำปัจจบุนั (spot price) หรือรำคำสญัญำซือ้ขำย
ล่วงหนำ้ (futures price) เท่ำนัน้ ทัง้นี ้รำคำของ underlying อ่ืนที่ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที่เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่ำว ตอ้งเป็นที่ยอมรบั
อย่ำงกวำ้งขวำงและเปิดเผยไวอ้ย่ำงแพรห่ลำยดว้ย  
 
2. เง่ือนไขกำรลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรลงทนุใน derivatives ไดต้่อเม่ือ  
2.1 ไดร้ะบเุกี่ยวกบักำรลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไวอ้ย่ำงชดัเจนในโครงกำร  
2.2 เป็นกำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึ่งซือ้ขำยนอกศนูยซ์ือ้ขำย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่ำงประเทศ ตอ้งมีคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นนิติบคุคลที่ไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่
ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมำชิกของ WFE  
2.3 ในกรณีที่จะตอ้งมีกำรช ำระหนีด้ว้ยกำรส่งมอบสินคำ้เม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินคำ้นัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได ้ทัง้นี ้ไม่ว่ำ
กองทนุจะเป็นผูมี้สิทธิรบัมอบหรือมีหนำ้ที่ส่งมอบสินคำ้นัน้ก็ตำม  
 
3. หลกัเกณฑก์ำรจดัใหมี้ทรพัยส์ินที่เพียงพอต่อกำรช ำระหนีต้ำมภำระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหมี้ทรพัยส์ินของกองทนุที่มีคณุภำพและมีสภำพคล่องในจ ำนวนที่เพียงพอต่อภำระที่กองทนุอำจตอ้งช ำระหนีต้ำมขอ้ตกลงเม่ือ 
derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลำที่ไดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
4. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรบักำรลงทนุที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลดควำมเสี่ยง  
ในกรณีที่บริษัทจดักำร ลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรพัยส์ินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทนุใน derivatives ดงักล่ำวตอ้ง
เป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
5. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรบักำรลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
5.1 ใหคู้่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุิธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุทำ้ยของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ใน
กรณีที่วนัดงักล่ำวเป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษัทจดักำร ใหค้  ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุธิรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณท์ี่ส่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมีนยัส ำคญั ใหคู้่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจง้มลูค่ำยตุิธรรมของ 
derivatives ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบทนัที  
5.3 คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งยินยอมใหมี้กำรลำ้งฐำนะ derivatives เม่ือบริษัทจดักำรรอ้งขอได ้ 
 
6. หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรบักำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน credit derivatives  
บริษัทจดักำรตอ้งปฏบิตัิตำมเงื่อนไขดงันี ้ 
6.1 เขำ้เป็นคู่สญัญำใน credit derivatives ไดเ้ฉพำะเพ่ือกำรลดควำมเสี่ยงเท่ำนัน้  
6.2 เขำ้เป็นคู่สญัญำไดเ้ฉพำะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงันี ้ 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ือ้ประกนัควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตที่เกี่ยวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำม 
obligation ของผูผ้กูพนัตำม obligation นัน้ โดยคู่สญัญำที่อยู่ในฐำนะผูข้ำยประกนัควำมเสี่ยงมีภำระผกูพนัที่จะตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ตกลงซือ้ประกนั
ควำมเสี่ยงเม่ือเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซือ้ประกนัควำมเสี่ยงครบก ำหนดทนัที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุใน
วนัครบก ำหนดตำมปกติ) ทัง้นี ้ไม่ว่ำ obligation จะมีเพียงรำยกำรเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลำยรำยกำรซึ่ง
ก ำหนดใหผู้ข้ำยประกนัควำมเสี่ยงมีหนำ้ที่ช  ำระหนีเ้ม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็นรำยแรก (First to Default 
Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีกำรช ำระรำคำกนัเฉพำะในส่วนของสินทรพัย์
รำยนัน้ แต่ขอ้ตกลงจะครบก ำหนดเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทุกรำยกำรในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  
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6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ือ้ประกนัควำมเสี่ยงของสินทรพัยอ์ำ้งอิงที่เกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ไดร้บัจำกสินทรพัยอ์ำ้งอิง โดยผูข้ำยประกนัควำมเสี่ยงมีภำระผกูพนัที่จะจ่ำยผลตอบแทนในอตัรำคงที่หรืออตัรำลอยตวัที่อำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบีย้
ตำมที่จะตกลงกนั และส่วนที่ลดลง (ถำ้มี) ของมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยอ์ำ้งอิง เพ่ือแลกกบักำรที่ผูซ้ือ้ประกนัควำมเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วน
ที่เพ่ิมขึน้ (ถำ้มี) ของมลูค่ำยตุิธรรมของสินทรพัยอ์ำ้งอิงใหก้บัผูข้ำยประกนัควำมเสี่ยง จนกว่ำจะเกิด credit event หรือครบก ำหนดสญัญำ (กรณีไม่
เกิด credit event)  
6.3 ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญำมำตรฐำนอ่ืนตำมที่
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ่งมีขอ้ตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้ 
6.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ำมกฎหมำย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือกฎหมำยอ่ืน  
6.3.2 ไม่มีขอ้ก ำหนดที่ท  ำใหส้ิทธิที่ก ำหนดไวใ้นตรำสำรแห่งหนีห้รือสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่ credit derivatives นัน้อำ้งอิงเสื่อมเสียไป  
6.3.3 ไม่มีขอ้ก ำหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วำมเสียหำยใหแ้ก่คูส่ญัญำ  
 
3.14. อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวม :  
 
อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : บริษัทจัดกำรจะลงทนุหรือมีไวซ้ึ่ง
หลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวม ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุหรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัรำส่วนกำรลงทนุ บริษัทจดักำรลงทนุใหเ้ป็นไปตำมประกำศที่แกไ้ขดว้ย  
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2. 
  

ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ   

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade 
แต่ต ่ำกว่ำ 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ตำมที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1 หรือ ขอ้ 
3.13.2 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

4. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผูร้บัฝำกหรือผูอ้อก
ตรำสำรมีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
4.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.2 เป็นธนำคำรออมสิน ทัง้นี ้เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที่
รฐับำลเป็นประกนั 

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

5. ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.1 เป็นตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกู ที่ผูอ้อก
จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของธนำคำรพำณิชย์
ต่ำงประเทศที่ไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจธนำคำร
พำณิชยใ์นประเทศไทย 
5.2 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทั่วไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 วนั 
นบัแต่วนัทีล่งทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้

ไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของตรำสำรทีล่งทนุใน benchmark + 5% 
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ภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
5.2.3.2 ธนำคำรออมสิน  
5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
5.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั  
5.2.3.6 ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
แห่งประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรพัย ์
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั 
นบัแต่วนัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 

6. ทรพัยส์ินดงันี ้
6.1 ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
6.1.1 เป็นตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึง่ทนุ หรือศกุกูที่ผูอ้อก
จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ใน
ต่ำงประเทศ หรือผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
(แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศที่ไดร้บัอนญุำตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรอืเป็นตรำสำร Basel 
III 
6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.1.3 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลำดซือ้
ขำยหลกัทรพัยต์ำ่งประเทศ 
6.1.3.2 ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทั่วไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing 
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 
วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ และไม่ไดมี้ลกัษณะตำม 6.1.3.1 หรือ 
6.1.3.2 ผูมี้ภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งบคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1 บคุคลตำมขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมำชิก 
6.1.3.3.3 สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนอง
เดียวกบับคุคลตำมขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั 
นบัแต่วนัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ 
regulated market 
6.2 ธุรกรรมดงันี ้ที่คู่สญัญำมี credit rating อยู่ในระดบั 
investment grade 
6.2.1 reverse repo 

รวมกนัไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน benchmark + 5% 
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6.2.2 OTC derivatives 
6.3 หน่วย CIS ตำมที่ระบใุนขอ้ 3.13.1. ส่วนที่ 2 ขอ้ 2 หรือ 
ขอ้ 3.13.2. ส่วนที่ 2 ขอ้ 2 ที่จดทะเบียนซือ้ขำยหรืออยู่ใน
ระหว่ำง IPO เพ่ือกำรจดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำย
หลกัทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทนุทั่วไปของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือของตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่ำวที่อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุ
ที่อำจท ำใหมี้กำรเพิกถอนหน่วยดงักลำ่วออกจำกกำรซือ้ขำย
ในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือในตลำดซือ้ขำย
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

7. ทรพัยส์ินอ่ืนนอกเหนือจำกที่ระบใุนขอ้ 1 – ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

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

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. กำรลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำร
เดียวกนัหรือกำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกบั
บริษัทดงักลำ่ว 

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

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

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกตั๋วแลกเงินหรือตั๋ว
สญัญำใชเ้งิน ที่นิติบคุคลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำ
ในต่ำงประเทศของนิติบคุคลดงักลำ่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย 
หรือคู่สญัญำ ดงันี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนำคำรพำณิชย ์
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่กองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์มำจำก
คู่สญัญำตำม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 

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

2. ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยน
มือแต่กองทนุไดด้  ำเนินกำรใหมี้กำรรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งใน
ตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขให้
กองทนุสำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได ้

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำร
ฝำกเกิน 12 เดือน 
2.3 total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนนี ้

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 

4. securities lending ไม่เกิน 25% 

5. total SIP ซึ่งไดแ้ก่ ทรพัยส์ินตำมขอ้ 7 ของส่วนที่ 1 : 
อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือ
คู่สญัญำ (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้ตรำ
สำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตรำสำร Basel III ที่มีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้
5.1 มีลกัษณะตำม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ส่วนที่ 1 : 
อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือ
คู่สญัญำ (single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกวำ่ investment grade 
หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

หมำยเหต ุ: ส ำหรบักำรลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุ ไม่มีขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั product limit 

 
ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน 

6. 
  
 
 
  

derivatives ดงันี ้

6.1 กำรเขำ้ท ำธุรกรรม 
derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ
กำรลดควำมเสี่ยง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่ำควำมเสี่ยงที่มีอยู่ 

6.2 กำรเขำ้ท ำธุรกรรม 
derivatives ที่มิใช่เพ่ือกำรลด
ควำมเสี่ยง (non-hedging) 

global exposure limit 

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

 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตรำสำร Basel III 
และศกุกู ของผูอ้อกรำยใดรำยหนึ่ง 
  
(ไม่รวมถึงตรำสำรหนีภ้ำครฐัไทยหรือตรำสำรหนี ้
ภำครฐัต่ำงประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงิน (financial liability) ของผูอ้อกตรำ
สำรรำยนัน้ ตำมที่เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชลี่ำสดุ ทัง้นี ้ใน
กรณีที่ผูอ้อกตรำสำรมีหนีส้ินทำงกำรเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบญัชี
ถดัไป และยงัไม่ปรำกฏในงบกำรเงินลำ่สดุ บรษิัทจดักำรอำจน ำมลูค่ำหนีส้ินทำง
กำรเงินดงักล่ำวมำรวมกบัมลูคำ่หนีส้ินทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสดุดว้ยกไ็ดโ้ดย
ขอ้มลูหนีส้ินทำงกำรเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีกำรเผยแพรเ่ป็นกำรทั่วไป และใน
กรณีที่ผูอ้อกตรำสำรไม่มีหนีส้ินทำงกำรเงินตำมที่เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินส ำหรบัรอบ
ระยะเวลำบญัชีล่ำสดุรวมถึงกรณียงัไม่ครบก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงินในครัง้แรก
ของผูอ้อกตรำสำร ใหใ้ชอ้ตัรำสว่นไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำ
สำรตำมขอ้นีข้องผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดมี้กำรยื่น
แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงกำร (bond 
issuance program) ใหพ้ิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
  
1.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตรำสำรตำมขอ้นีโ้ดยเป็นตรำสำรที่ออกใหม่และมี 
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credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัท
จดักำรจะลงทนุเพ่ือกองทนุภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรรำยเดียวกนัรวมกนัไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แต่กรณี
ที่ผูอ้อกตรำสำรไดมี้กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยใ์น
ลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ใหพ้ิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
  
(อตัรำส่วนตำม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรที่ออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
ธุรกิจสถำบนักำรเงิน 
2. ธนำคำรออมสิน 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร 
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรพัย ์
10. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก 
11. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคลตำม 1. – 9.) 

2. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวมหรือกองทนุ CIS 
ต่ำงประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้  
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน  
(1) มีขนำดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง  

  
ทัง้นี ้กำรค ำนวณสดัสว่นตำมนโยบำยกำรลงทนุและอตัรำส่วนกำรลงทนุ ใหเ้ป็นไปตำมภำคผนวก 5 แห่งประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำ
ดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ และ/หรือ ที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 
 
ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเม่ือทรัพยสิ์นทีล่งทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด แต่ต่อมำทรพัยส์ินที่ลงทนุมีคณุสมบตัิที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุหข้ำดคณุสมบตัิใน
กำรเป็นทรพัยส์ินที่กองทนุสำมำรถลงทนุไดอี้กต่อไป บริษัทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1.1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุและวนัที่ทรพัยส์ินขำดคณุสมบตัิ และจดัส่งรำยงำนต่อผูด้แูล
ผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดกรณีดงักล่ำว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ีบ่ริษัทจดักำร  
 
(1.2) จ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั แต่ตอ้งไม่เกินกว่ำ 90 วนันบัแต่วนัทีท่รพัยส์ิน
นัน้ขำดคณุสมบตัิ เวน้แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 5 ในส่วนนี ้ 
 
(1.3) เม่ือบริษัทจดักำรสำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิ หรือทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ที่ก ำหนดแลว้ บรษิัทจดักำรตอ้งจดัท ำรำยงำนขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุในทรพัยส์ินดงักล่ำว รวมถึงวนัที่ไดจ้  ำหน่ำยทรพัยส์ินนัน้
ออกไปหรือวนัที่ทรพัยส์ินมีกำรเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัแิลว้แต่กรณี และจะจดัส่งรำยงำนต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิด
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กรณีดงักล่ำว  
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ (1.2) บริษัทจดักำรตอ้งจดัท ำรำยงำนขอ้มลูตำมวรรคหนึ่ง พรอ้ม
สำเหตทุี่ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบั
แต่วนัครบระยะเวลำดงักลำ่ว 
 
2. ในกรณีที่ทรพัยส์ินในขณะที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด แตต่่อมำกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ เป็น
เวลำ 5 วนัท ำกำรตดิต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุเพ่ิม บริษัทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(2.1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุ และวนัที่กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุ และจดัส่ง
รำยงำนดงักล่ำวต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ี่บริษทัจดักำร 
 
(2.2) ไม่ลงทนุเพ่ิมเติมในทรพัยส์ินที่เกินอตัรำส่วนกำรลงทนุจนกว่ำจะสำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด เวน้แต่เป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมขอ้ 4 ในส่วนนี ้
 
(2.3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลำดงันี ้ 
เวน้แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 5 ในส่วนนี ้ 
(ก) 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมประเภททรพัยส์ิน (product limit) ส ำหรบักำร
ลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ตำมส่วนที่ 3 ในขอ้ 1.  
(ข) 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ส ำหรบักรณีอ่ืนใดนอกเหนือจำกกรณีตำมขอ้ (2.3) (ก) 
 
(2.4)  เม่ือบริษัทจดักำรแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดแลว้ บริษัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำร
ลงทนุในทรพัยส์ินดงักลำ่ว รวมถึงวนัทีส่ำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุ แลว้แต่กรณี และจดัส่งรำยงำนต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่สำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุได  ้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถแกไ้ขใหไ้ปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดตำมขอ้ (2.3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจดักำรตอ้งจดัท ำรำยงำนขอ้มลูตำม
วรรคหนึ่ง พรอ้มสำเหตทุี่ไม่สำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ดแูล
ผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว 
 
3. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมควำม
มีส่วนไดเ้สียในกิจกำรทีล่งทนุ (concentration limit) เป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรตดิต่อกนั บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้
 
(3.1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุ และวนัที่กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุ และจดัส่ง
รำยงำนดงักล่ำวต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ี่บริษทัจดักำร 
 
(3.2) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุดงักล่ำวภำยในโอกำสแรก โดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผู้ลงทนุเป็นส ำคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลำ 180 
วนันบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว 
 
(3.3) หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมสำมำรถแกไ้ขอตัรำส่วนกำรลงทนุได ้ใหจ้ดัท ำรำยงำนขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุในทรพัยส์ิน
ดงักล่ำว รวมถึงวนัที่อตัรำสว่นเป็นไปตำมที่ก ำหนด และจดัส่งรำยงำนดงักลำ่วต่อผูด้แูลผลประโยชนภ์ำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำตำม
ขอ้ (3.2) 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถแกไ้ขอตัรำส่วนกำรลงทนุได ้หำ้มมิใหบ้รษิทัจดักำรลงทนุเพ่ิมเติมในทรพัยส์ินที่เกินอตัรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะ
เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนด และใหบ้ริษัทจดักำรจดัท ำรำยงำนขอ้มลูตำมวรรคหนึ่งพรอ้มสำเหตทุี่ไม่สำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำม
อตัรำส่วนกำรลงทนุดงักล่ำว และจดัสง่รำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบ
ระยะเวลำตำมขอ้ (3.2) 
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4. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุหรือขอ้ก ำหนดที่สำมำรถลงทนุไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมำปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตุ
ใหไ้ม่เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุหรือขอ้ก ำหนดที่สำมำรถลงทนุไดโ้ดยชอบ บริษัทจดักำรอำจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินดงักล่ำวต่อไปได ้ 
 
(4.1) กรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุหรือไดส้ิทธิจำกกำรเป็นผูถ้ือหลกัทรพัยต์ำมสดัส่วนที่มีอยู่เดิม เวน้แต่เป็นกรณีตำม (4.2)  
 
(4.2) กรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุหรือไดส้ิทธิตำม (4.1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรแกไ้ขอตัรำส่วนกำรลงทนุตำมประกำศที่เกี่ยวขอ้ง แต่ทัง้นี ้บริษทั
จดักำรตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขภำยในระยะเวลำดงักล่ำวดว้ย  
 
(4.3) กรณีที่กองทนุไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรบริจำค  
 
ในกรณีที่มีกำรลงทนุตำม (4.1) หรือ (4.3) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ 2 ในส่วนนี ้โดยอนโุลม 
 
5. ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดท ำใหบ้รษิัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขเพ่ือใหก้ำรลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในขอ้ 1 
(1.2) หรือขอ้ 2 (2.3) (ข) หรือบริษัทจดักำรมีควำมเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูล้งทนุ บริษัทจดักำรสำมำรถใชด้ลุยพินิจ
ด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมไดโ้ดยตอ้งค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั และตอ้งส่งรำยงำนเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรใน
เร่ืองดงักล่ำวต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผูถ้ือหน่วยลงทนุ และผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลำที่ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำว ทัง้นี ้ในกำรจดัส่งรำยงำนดงักลำ่วใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพรบ่นเว็บไซตข์อง
บริษัทจดักำรแทนได ้
 
ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทนุมีสดัส่วนกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี  ้ 
 
(1.1) จดัท ำรำยงำนเกี่ยวกบักำรลงทนุที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ พรอ้มทัง้เหตผุลที่ท  ำใหมี้กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ และ
จดัส่งรำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ 
ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ี่บรษิัทจดักำร  
 
(1.2) ด ำเนินกำรแกไ้ขใหส้ดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ หรือด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์
ที่ก ำหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี ้
 
2. ในกรณีที่กำรลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ ใหบ้ริษทัจดักำรด ำเนินกำรแกไ้ขสดัสว่น
กำรลงทนุของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุภำยใน 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ 
เวน้แต่บรษิัทจดักำรจะไดร้บัมติจำกผูถ้อืหน่วยลงทนุใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว  
 
ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหมี้วิธีกำรในกำรใหส้ิทธิแกผู่ถ้ือหนว่ยลงทนุเดิมในกำรที่จะออกจำก
กองทนุรวมก่อนที่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลบงัคบัใช ้โดยวิธีกำรดงักล่ำวตอ้งมีระยะเวลำเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ รวมทัง้เม่ือไดร้บัมติจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้ บริษัทจดักำรตอ้งงดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ(ถำ้มี) ทกุรำยจนกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีที่ครบก ำหนด 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นกำร
ลงทนุไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ แต่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บริษัทจดักำรตอ้งไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมนัน้เพ่ิมเติม 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี 



กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอ้ินเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์                                                  28/02/2021  Page 31 

4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) :  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  
 
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
 
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

5.2.1. วิธีกำรขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุจะจดัส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญัทีผู่ล้งทนุควรทรำบ พรอ้มกบัใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหผู้ท้ี่สนใจลงทนุและ
บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้หนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงกำรไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและ ณ สถำนทีต่ิดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุ  
 
ผูส้นใจลงทนุสำมำรถขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงกำร ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุและใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ไดท้ี่ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษัท
จดักำรและ ณ สถำนที่ตดิต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุทกุวนัในเวลำท ำกำร  
 
5.2.2. วิธีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
เม่ือผูจ้องซือ้เปิดบญัชีกองทนุแลว้ จะสำมำรถจองซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยจะตอ้งเป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรจองซือ้แต่ละครัง้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำหรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุย
พินิจของบริษัทจดักำร กำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใช่กรณีกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ
ดว้ยเงินเต็มมลูค่ำจะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไม่ได ้ทัง้นี ้เพื่อประโยชนส์งูสดุของกองทนุเป็นส ำคญั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจำกบำงกองทนุมำยงักองทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอิ้นเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซโ์ดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
ผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้ส่งค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีในขอ้ 5.2.5. เร่ือง
“เอกสำรหลกัฐำนในกำรเปิดบญัชี” และช ำระเงินค่ำจองซือ้จนเต็มมลูค่ำที่บรษิัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุ ตำมวนัและเวลำที่ระบไุวใ้นดำ้นหนำ้ของ
หนงัสือชีช้วนโดยมีวิธีกำรช ำระเงิน ดงันี ้ 
 
(1) กรณีจองซือ้ผ่ำนบริษัทจดักำร หรือ ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูจ้องซือ้อำจช ำระเป็นเงินสด เช็ค ดรำฟต ์ไดท้ี่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนอ่ืน หรืออำจช ำระดว้ยบตัรเครดติซึ่งจะตอ้งอยู่ภำยใต้
เง่ือนไขที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนด หรือกำรช ำระเงินดว้ยวิธีกำรอ่ืนใดที่อำจเพ่ิมเติมในภำยหลงัซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และผูถ้ือหนว่ยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ ในกรณีสั่งซือ้ดว้ยเช็ค ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสั่งซือ้ และขดีครอ่มสั่งจ่ำยในนำม“บญัชีจองซือ้
หน่วยลงทนุกองทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอิ้นเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ”์ ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรำยวนัที่ บมจ. 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรำยวนัที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก ์สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยโูอบี บมจ. ธนำคำร
สแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) บมจ. ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์เพื่อรำยย่อย 
บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย ธนำคำรออมสิน หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม หลงัจำกที่ไดร้บัช ำระเงินค่ำ
จองซือ้หน่วยลงทนุจำกผูจ้องซือ้แลว้ บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุจะมอบส ำเนำค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ และส ำเนำค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุทีล่งนำม
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รบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แกผู่จ้องซือ้หน่วยลงทนุเป็นหลกัฐำน ทัง้นี ้กำรจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณต์่อเม่ือบริษัทจดักำรไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วย
ลงทนุเต็มจ ำนวนแลว้ บริษทัจดักำรอำจน ำเงินที่ไดร้บัจำกกำรจองซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรกัษำไวใ้นบญัชีเงินฝำกในนำม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ
กองทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอิ้นเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ”์ ที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.
ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก ์สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยโูอบี บมจ. ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) บมจ. ธนำคำรกรุงไทย บมจ. 
ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์เพื่อรำยย่อย บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคนิ บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อ
รำยย่อย ธนำคำรออมสิน หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม ซึ่งดอกผล (ถำ้มี) ในช่วงดงักล่ำวทัง้หมดจะน ำเขำ้เป็นผลประโยชนก์องทนุ และสิทธิของ
ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกนำยทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูกำรซือ้หน่วยลงทนุของผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุแลว้เท่ำนัน้  
 
ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือ ดรำฟต ์ที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นวนัที่สั่งซือ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุด หรือกรณี
ที่เช็คหรือดรำฟตด์งักล่ำวถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน หรือกรณีที่บริษัทจดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษทับตัรเครดิตหรือธนำคำรที่ผูส้ั่งซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรยกเลิกรำยกำรจองซือ้นัน้และแจง้ใหผู้จ้องซือ้หน่วย
ลงทนุทรำบทำงโทรศพัท ์หรือกำรสื่อสำรขอ้ควำมทำงอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail)  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใช่กรณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินเต็มมลูค่ำจะ
หกักลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไม่ได ้ 
 
ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนแลว้ จะเพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่ำจองซือ้ไม่ได ้ทั้งนี ้บริษัท
จดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
(2) วิธีกำรจองซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอ
เอกสำรดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิด
บญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัส่งรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร ซึ่งผู้ถือรหสั
ประจ ำตวัตอ้งเก็บรกัษำไวเ้ป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจำ้ของรหสัประจ ำตวัของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุท ำรำยกำรผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง 
ผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ำมวนัและเวลำท ำกำรของบริษัทจดักำรในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะตอ้งท ำ
กำรสั่งซือ้ใหเ้สรจ็สิน้ภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักล่ำว  
 
ในกรณีที่กำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไม่สำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ีธ่นำคำรพำณิชยใ์น
เขตกรุงเทพมหำนครได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำค่ำซือ้
หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลำ่วได ้ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งซือ้ ภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่ที่บรษิัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
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ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรก ำหนดมลูค่ำสงูสดุของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ หรอืไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดักำรไม่สำมำรถหกัเงินค่ำซือ้ไดห้รือรำยกำรค ำสั่งไม่สมบรูณไ์ม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด บริษัทจดักำร
หรือผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ำมปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักล่ำว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยเ์ท่ำนัน้ โดยเป็น
ค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยเ์รียกเก็บเม่ือมีค ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบโทรศัพท์
อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้แลว้  
 
2) เม่ือผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งซือ้ สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้
เท่ำนัน้  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษทัจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ละอำ้งอิงได ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บั
หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุเม่ือรำยกำรซือ้สมบรูณแ์ลว้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อน
ปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไวใ้นระบบโทรศพัทข์องบริษัทจดักำร  
(3) วิธีกำรจองซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ
หรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำร
ดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” และ
ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัส่งรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร ซึ่งผูถ้ือรหสัประจ ำตวั
ตอ้งเก็บรกัษำไวเ้ป็นควำมลบั ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจำ้ของรหสัประจ ำตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุท ำ
รำยกำรผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษทัจดักำร  
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ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะตอ้งท ำกำรสั่งซือ้ใหเ้สรจ็สิน้
ภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักล่ำว  
 
ในกรณีที่กำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไม่สำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ีธ่นำคำรพำณิชยใ์น
เขตกรุงเทพมหำนครได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำค่ำซือ้
หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลำ่วได ้ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งซือ้ ภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่ที่บรษิัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรก ำหนดมลูค่ำสงูสดุของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ หรอืไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดักำรไม่สำมำรถหกัเงินค่ำซือ้ไดห้รือรำยกำรค ำสั่งไม่สมบรูณไ์ม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด บริษัทจดักำร
หรือผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ำมปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักล่ำว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยเ์ท่ำนัน้ โดยเป็น
ค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยเ์รียกเก็บเม่ือมีค ำสั่งขอใหห้ักบญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้
ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้แลว้  
 
2) เม่ือผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่พิมพอ์อกจำกระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ละอำ้งอิงได ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
เม่ือรำยกำรซือ้สมบรูณแ์ลว้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อน
ปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไวใ้นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
(4) กำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต ซึ่งจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่เกี่ยวขอ้งตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อผูล้งทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้กำรเพ่ิมเติม
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ช่องทำงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำ
กำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
5.2.3. กำรจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุตำมที่จองซือ้ หลงัจำกที่บริษัทจดักำรไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนและใบจอง
ซือ้ที่ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ในกรณีที่มีกำรจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ำจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร กำรจดัสรรหน่วยลงทนุใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัท
จดักำร โดยใชห้ลกักำร “สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน” ในกรณีที่จองซือ้คนละวนั และในกรณีที่จองซือ้ในวนัเดียวกนั ซึ่งมีจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือตำมจ ำนวน
เงินทนุของโครงกำรไม่เพียงพอต่อกำรจดัสรรในวนัเดียวกนันัน้ บริษัทจดักำรจะจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทกุรำยในวนัดงักล่ำวตำมสัดสว่นจ ำนวนหนว่ย
ลงทนุที่จองซือ้ของแต่ละรำย ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะตดัสิทธิผูจ้องซือ้ที่ปฏิบตัิไม่เป็นไปตำมที่โครงกำรก ำหนดเกี่ยวกับวนัและเวลำท ำกำร
เสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกในกรณีที่มียอดกำรจองซือ้ในวนัแรกเกินกว่ำจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร และบรษิัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะจดัสรร
หรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่ำงส่วนหรือทัง้หมดก็ไดโ้ดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัสรรหนว่ยลงทนุใหแ้ก่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด  
 
5.2.4. กำรคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หน่วยลงทนุในกำรเสนอขำยครัง้แรกไม่ไดร้บักำรจดัสรรไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนและหรือในกรณีที่บริษัทจดักำรตอ้งยุติโครงกำร
จดักำรเนื่องจำกไม่สำมำรถจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุใหแ้ก่ประชำชนไดถ้ึง 35 รำย หรือในกรณีที่มีกำรจดัสรรหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคล
เดียวกนัใดตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ท ำใหไ้ม่
สำมำรถจดัตัง้กองทนุได ้บริษัทจดักำรจะช ำระค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุ (ถำ้
มี) คืนใหผู้จ้องซือ้หน่วยลงทนุโดยโอนเงินขำ้บญัชีเงินฝำก หรือ จ่ำยเป็นเช็คขดีครอ่มและส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นค ำขอเปิด
บญัชีกองทนุ ภำยในหนึ่งเดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้สดุกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกตำมสดัสว่นของเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุ หำกบริษัท
จดักำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชนภ์ำยในเวลำที่ก ำหนดอนัเนื่องจำกควำมผิดพลำดของบรษิัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ใน
อตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละเจ็ดครึง่ต่อปีนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ครบก ำหนด  
 
ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณมลูค่ำหนว่ยลงทนุที่ขำยไดแ้ลว้ดงักล่ำว จะใชร้ำคำตำมมลูค่ำที่ตรำไวข้องหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ  
 
5.2.5. เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี :  
 
ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับรษิัทจดักำรไว ้เพื่อประโยชนใ์นกำรติดตอ่ท ำรำยกำรซือ้ ขำย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภำยใต้
กำรบริหำรของบริษัทจดักำร โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำงๆ ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุอย่ำงถกูตอ้งและตำมควำมจริงพรอ้มทั้ง
แนบเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดำ  
 
ก) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึ่งลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
 
กรณีนิติบคุคล  
 
ก) ส ำเนำหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณชิยซ์ึ่งกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
ข) ตวัอย่ำงลำยมือชื่อกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม และหรือผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขกำรลงนำม  
ค) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิตบิคุคลซึ่งลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
ง) หนงัสือมอบอ ำนำจในกรณีผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมที่ระบใุนหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณิชย ์ 
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ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปถือหน่วยลงทนุรว่มกนั บริษัทจดักำรจะจดแจง้ช่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้ เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนัใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำม
เง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
5.2.6. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  
 
(ก) ค ำสั่งซือ้ในแตล่ะครัง้ของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ เป็นเงินสดที่มีมลูค่ำเกินกว่ำ 1 ลำ้นบำทขึน้ไป  
 
(ข) ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
 
(ค) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทุน
กบัหรือเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท้ี่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรฐัอเมริกำ หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้สว่นซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสั่งซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กล่ำวมำ
ขำ้งตน้  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

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

ผูส้นใจสำมำรถท ำกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได ้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ “วิธีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ” ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะเริ่มท ำกำรเสนอ
ขำยหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัที่จดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม โดยจะระบวุนัเวลำ
ดงักล่ำวทีแ่น่นอนไวใ้น “หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั (Fund fact sheet)” และ “ส่วนขอ้มลูสรุปรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและขอ้
ผกูพนั” ก่อนเริ่มท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกต่อไป  
 
6.2.1. วิธีกำรขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ :  
 
วิธีกำรขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 5.2.1  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุเป็นกำรชั่วครำวโดยไม่ตอ้งแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุล่วงหนำ้ ในกรณีที่มีผูส้ั่งซื ้อหน่วยลงทนุ
ครบตำมจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร หรือตำมวงเงินลงทนุในต่ำงประเทศของบริษัทจดักำร หรือในกรณีอ่ืนใดภำยใตด้ลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
6.2.2. วิธีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
6.2.2.1. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบรษิัทจดักำร หรือ ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูส้นใจจะตอ้งสั่งซือ้เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ โดยช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน ค ำสั่งหกับญัชี เช็ค 
หรือดรำฟต ์ของธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกบัส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุที่รบัค ำสั่งซือ้ หรือหกับญัชีบตัรเครดิตซึ่งจะตอ้งอยู่
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ภำยใตเ้ง่ือนไขที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนด หรือกำรช ำระเงินดว้ยวิธีกำรอ่ืนใดที่อำจเพ่ิมเติมในภำยหลงัซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหนว่ยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ ในกรณีสั่งซือ้ดว้ยเช็ค ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสั่งซือ้ และขีดครอ่มสั่งจ่ำยใน
นำม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอิ้นเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ”์ ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือกระแส
รำยวนั วนัที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรำยวนัของ บมจ. 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก ์สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยโูอ
บี บมจ. ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) บมจ. ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด ์แอนด ์
เฮำ้ส ์เพื่อรำยย่อย บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพ่ือรำยย่อย ธนำคำรออมสิน หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม เม่ือ
เจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบเอกสำรและเงินคำ่สั่งซือ้ว่ำครบถว้นและถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำม
ถกูตอ้งแลว้แกผู่ส้ั่งซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐำนตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดย
ไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุ และค่ำซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถน ำเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ี่ธนำคำร
พำณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดกต็ำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำ
ค่ำซือ้หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักล่ำวได ้โดยบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ 
ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุทีผู่ซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต ์หรือกำรช ำระดว้ยวิธีอ่ืนใดถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะระงบักำรขำยหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้นัน้และ
จะด ำเนินกำรใหผู้ส้นบัสนนุแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทรำบทำงโทรศพัท ์หรือกำรสื่อสำรขอ้ควำมทำงอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail)  
 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรทีผู่ส้ ั่งซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำว  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใช่กรณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินเต็มมลูค่ำจะ
หกักลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไม่ได ้ 
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่วำ่ดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได ้
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพจิำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท
จดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุท ำกำรเพ่ิมจ ำนวนหนว่ยลงทนุภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำ
หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำขำย และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะได้รบั  
 
อนึ่ง มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำขำยหน่วยลงทนุจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองจำกผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
6.2.2.2. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูส้ั่งซือ้สำมำรถขอใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ โดยกรอกแบบฟอรม์กำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ พรอ้มหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำก
ธนำคำรพำณิชย ์ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้มีควำมประสงคท์ี่จะช ำระค่ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำดว้ยบตัรเครดิต ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกรอกรำยละเอียดใน
หนงัสือยืนยนักำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดิต  
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บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนจะด ำเนนิกำรใหมี้กำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนเงินรำยงวดในวนัที่ที่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุก ำหนดเพื่อเป็นค่ำซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่วนัดงักล่ำวเป็นวนัหยดุท ำกำร และผูถ้ือหน่วยลงทนุมิไดแ้จง้กำรเลื่อนกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือ
บญัชีบตัรเครดติไวต้่อบรษิัทจดักำร บรษิัทจดักำรจะหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตส ำหรบังวดดงักล่ำวในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไปทกุครัง้  
 
ในกำรก ำหนดงวดกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเลอืกซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำทกุสปัดำห ์ทกุเดือน หรืองวดอ่ืนใดตำม
ควำมประสงค ์ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำของผูส้ั่งซือ้ ในกรณีที่บริษัทจดักำรพบว่ำเอกสำรหรือขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูส้ั่งซือ้ไม่
ถกูตอ้งครบถว้น หรือ ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตดงักล่ำวขำ้งตน้ 3 งวด ติดต่อกนั  
 
ข) กำรใหบ้ริกำร  
 
1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชบีตัรเครดิตแลว้แต่กรณี ในงวดแรก หลงัจำกที่ผูส้ั่งซือ้กรอกและยื่นแบบฟอรม์กำรซือ้
หน่วยลงทนุแบบประจ ำ พรอ้มหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกหรือหนงัสือยืนยนักำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดิตครบถว้นแลว้ ไม่นอ้ยกว่ำ 7 
วนั  
 
2) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ สำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำเป็นรำยงวด ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั โดยระบจุ ำนวนเงินที่ตอ้งกำรสั่งซือ้ในแต่ละงวดเป็นจ ำนวน
เงินบำทถว้น ขัน้ต ำ่ 1,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้
ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) บริษัทจดักำรจะหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือบญัชีบตัรเครดิตตำมหนงัสือยืนยนั
กำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดิต ในกรณีที่บรษิัทจดักำรไม่สำมำรถหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือบริษัท
จดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรทีผู่ส้ ั่งซือ้มีบญัชีบตัรเครดิตอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ ไม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุในงวดนัน้ และจะยกเลิกรำยกำรซือ้ของงวดดงักล่ำว ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตส ำหรบังวดถดัไปตำมปกติ  
 
4) บริษัทจดักำร จะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุที่สำมำรถผ่ำนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนที่
ธนำคำรพำณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหำนครได ้ซึ่งเป็นรำคำที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีผู่ซ้ือ้จะ
ไดร้บั  
 
5) นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำร จะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและ
ใบก ำกบัภำษีส ำหรบัค่ำธรรมเนียมกำรซือ้หน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณียภ์ำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณ
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
6) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักล่ำว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยห์รือบญัชีบตัรเครดิตเทำ่นัน้ 
โดยเป็นค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยห์รือบริษทัผูอ้อกบตัรเครดิตเรียกเก็บ เม่ือมีค ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกหรือบญัชี
บตัรเครดิตแลว้แต่กรณี  
 
ค) เงื่อนไขกำรใหบ้ริกำร  
 
1) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไดห้กับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผูถ้ือหนว่ยแลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่สำมำรถเพิกถอนรำยกำรดงักล่ำวซึ่งเป็น
รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุได ้ไม่ว่ำสำเหตใุด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและ
สมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
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2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถยกเลิกกำรใชบ้ริกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำได ้โดยแจง้ยกเลิกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำต่อบรษิัทจดักำร บริษทั
จดักำรจะด ำเนินกำรยกเลิกกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยห์รือบญัชบีตัรเครดิตภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ไดร้บักำรแจง้ยกเลิก
ดงักล่ำวจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีกำรขอแกไ้ขรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งแจง้กำรขอแกไ้ขต่อบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนุน
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็โดยไม่ชกัชำ้  
 
3) ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบกำรใหบ้ริกำร บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่
ไดร้บัแจง้จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงกำรแกไ้ขที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด (ถำ้มี)  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว 
โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
5) ผูล้งทนุสำมำรถขอใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจดักำร รวมถึงช่องทำงอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อผูล้งทนุ โดยใหมี้วิธีกำรขอใชบ้ริกำร ลกัษณะของกำรใหบ้ริกำร และเง่ือนไขกำรใหบ้ริกำร เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ
ช่องทำงนัน้ๆ 
 
6) ผูล้งทนุสำมำรถขอใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำโดยติดต่อกบัผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่มีบริกำรรบัค ำสั่ งซือ้หน่วย
ลงทนุแบบประจ ำ ทัง้นี ้กำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำดงักล่ำวอำจมีวิธีปฏิบตัิที่แตกตำ่งไปจำกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำกบับรษิัทจดักำร
โดยตรง ผูล้งทนุจึงควรศกึษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุใหเ้ขำ้ใจก่อนกำรลงทนุ 

6.2.2.3. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  

ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอ
เอกสำรดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร หรือช ำระค่ำซือ้โดยกำรหกับญัชีบตัรเครดิต ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน
ในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัส่งรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร ซึ่งผู้ถือรหสั
ประจ ำตวัตอ้งเก็บรกัษำไวเ้ป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจำ้ของรหสัประจ ำตวัของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุท ำรำยกำรผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง ผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ำมวนัและเวลำท ำกำรของบริษัทจดักำรผำ่นหมำยเลขโทรศพัทท์ีบ่รษิัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 12.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ 
ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
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ในกรณีที่กำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไม่สำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ีธ่นำคำรพำณิชยใ์น
เขตกรุงเทพมหำนครได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำค่ำซือ้
หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลำ่วได ้ 
 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรที่ผูส้ั่งซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำว  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งซือ้ ภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่ที่บรษิัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่ำ 1,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำ
รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิทัจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดักำรไม่สำมำรถหกัเงินค่ำซือ้ไดห้รือรำยกำรค ำสั่งไม่สมบรูณไ์ม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด บริษัทจดักำร
หรือผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ำมปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักล่ำว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยเ์ท่ำนัน้ โดยเป็น
ค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยเ์รียกเก็บเม่ือมีค ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบโทรศัพท์
อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้แลว้  
 
2) เม่ือผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งซือ้ สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้
เท่ำนัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ละอำ้งอิงได ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะ
ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุเม่ือรำยกำรซือ้สมบรูณแ์ลว้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว 
โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.2.4 วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ
หรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำร  
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ก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วไดท้ี่บรษิัทจดักำร หรือช ำระค่ำซือ้โดยกำรหกับญัชีบตัรเครดิต ในกรณีทีผู่ส้ ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ 
จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุก่อนทกุ
ครัง้  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัส่งรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร ซึ่งผูถ้ือรหสัประจ ำตวั
ตอ้งเก็บรกัษำไวเ้ป็นควำมลบั ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจำ้ของรหสัประจ ำตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุท ำ
รำยกำรผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษทัจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บรษิัท
จดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 12.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ 
ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ในกรณีที่กำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไม่สำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ีธ่นำคำรพำณิชยใ์น
เขตกรุงเทพมหำนครได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำค่ำซือ้
หนว่ยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลำ่วได ้ 
 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรที่ผูส้ั่งซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทุน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่ว  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งซือ้ ภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่ที่บรษิัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่ำ 1,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำ
รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่ งซือ้หน่วย
ลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิทัจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดักำรไม่สำมำรถหกัเงินค่ำซือ้ไดห้รือรำยกำรค ำสั่งไม่สมบูรณไ์ม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด บริษัทจดักำร
หรือผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ำมปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักล่ำว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยเ์ท่ำนัน้ โดยเป็น
ค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยเ์รียกเก็บเม่ือมีค ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้
ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้แลว้  
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2) เม่ือผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้และมีควำมประสงคจ์ะท ำกำรเพิกถอนรำยกำร จะตอ้งท ำกำรยกเลิกรำยกำรนัน้ภำยในเวลำ 12.00 น. ของ
วนัที่ท  ำรำยกำร ซึ่งถำ้เกินก ำหนดเวลำดงักล่ำวจะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่พิมพอ์อกจำกระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ละอำ้งอิงได ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
เม่ือรำยกำรซือ้สมบรูณแ์ลว้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว 
โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.2.5. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนทกุครัง้  
 
ผูล้งทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ โดยบมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำจะท ำกำรหกัเงินค่ำซือ้
หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้ค่ำธรรมเนียมกำรใหบ้ริกำร (ถำ้มี) จำกบญัชีเงินฝำกที่ไดร้ะบไุวใ้นทนัที ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำ
รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบรษิทัจดักำร  
 
ผูล้งทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุง
ศรีอยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏบิตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ใหถ้ือวำ่เป็นกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนั้น โดยระยะเวลำภำยใน 
12.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะ
ใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหนว่ย
ลงทนุที่ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่วำ่ดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได ้
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้กอ่นปิดกำรใหบ้ริกำรดังกล่ำว โดย
จะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอ้ินเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์                                                  28/02/2021  Page 43 

6.2.2.6. กำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต ซึ่งจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่เกี่ยวขอ้งตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อผูล้งทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้กำรเพ่ิมเติม
ช่องทำงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำ
กำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.3. กำรจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีที่มีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุมีผลท ำใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ ำนวนหน่วยที่จดทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำร
จดัสรรหน่วยลงทนุใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดักำร โดยใชห้ลกักำร “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตำมขอ้มลูที่ไดมี้กำรบนัทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของ
บริษัทจดักำร ทัง้นี ้บริษทัจดักำรสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บำงส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
และบรษิัทจดักำรจะคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุส่วนที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรร พรอ้มดอกเบีย้ (ถำ้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตำมวิธีกำรรบัเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุที่ผู ้
สั่งซือ้ไดร้ะบไุวใ้นกำรเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้ทำงโทรศพัทห์รือกำรสื่อสำรขอ้ควำมทำงอิเลก็ทรอนิกส ์(e-mail) ทกุครัง้แกผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรร
หน่วยลงทนุเต็มตำมจ ำนวนทีส่ั่งซือ้หน่วยลงทนุ 
 
6.2.4. กำรคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.2.3.  
 
6.2.5. เงื่อนไขกำรขำยหน่วยลงทนุ  
 
6.2.5.1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวรก็ไดต้ำมที่บรษิัทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดักำร
จะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรใชส้ิทธิปิดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนนุหรือเวป
ไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.5.2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  
 
(ก) ค ำสั่งซือ้ในแตล่ะครัง้ของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนรำยนัน้ เป็นเงินสดที่มีมลูค่ำเกินกว่ำ 1 ลำ้นบำทขึน้ไป  
 
(ข) ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
 
(ค) เพ่ือรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุได ้ 
 
(ง) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ
กบัหรือเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท้ี่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรฐัอเมริกำ หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้สว่นซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอ
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสั่งซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กล่ำวมำ
ขำ้งตน้  
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6.2.5.3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรไดจ้ ำหน่ำยหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่
จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แตว่นัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ  ำหนำ่ยหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษัทจดักำรจะ
เห็นสมควรที่จะท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหนำ้ไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัท
จดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.6. เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  
 
ในกรณีที่ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำรผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร เพื่อประโยชนใ์นกำรติดต่อท ำรำยกำรซือ้ ขำยคืน 
หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภำยใตก้ำรบริหำรของบริษทัจดักำร โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำงๆ ในค ำขอ
เปิดบญัชีกองทนุอย่ำงถกูตอ้งและตำมควำมจริงพรอ้มทัง้แนบเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดำ  
 
ก) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึ่งลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
 
กรณีนิติบคุคล  
 
ก) ส ำเนำหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณชิยซ์ึ่งกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
ข) ตวัอย่ำงลำยมือชื่อกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม และหรือผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขกำรลงนำม  
ค) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิตบิคุคลซึ่งลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
ง) หนงัสือมอบอ ำนำจในกรณีผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมที่ระบใุนหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณิชย ์ 
 
เอกสำรเปิดบญัชีทัง้ของบคุคลธรรมดำและนิติบคุคล  
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปถือหน่วยลงทนุรว่มกนั บริษัทจดักำรจะจดแจง้ช่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้ เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนัใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเป็นผูร้บัเงินที่ไดจ้ำกกำร
ขำยคืนหนว่ยลงทนุหรือเงินปันผล (ถำ้มี)  
 
6.2.7. วนัและเวลำท ำกำรขำยหน่วยลงทนุ  
 
ผูส้นใจสำมำรถท ำกำรซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำร ผูส้นบัสนนุ หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร ไดท้กุวนัท ำกำรซือ้ขำยภำยใน
เวลำ 12.00 น.  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใช่วนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทจดักำรจะก ำหนดวนัดงักลำ่วโดยประกำศไวท้ี่
เว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่ว บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้โดยพลนั โดย
ประกำศไวท้ี่เว็บไซตข์องบริษทัจดักำรเช่นเดียวกนั 

6.3. กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  
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7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
 
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

7.3. วิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- แบบดลุยพินิจของผูล้งทนุ 
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

(1) วิธีกำรขำยคืนผ่ำนบริษัทจดักำร หรือ ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยจะตอ้งสั่งขำยเป็นจ ำนวนหน่วยลงทนุไม่ต ่ำกวำ่ 100 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 
บำท ในกำรสั่งขำยคืนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำ 100 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวน
หน่วยลงทนุทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจัดกำร
จะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีทีผู่ถ้ือ
หน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำ 100 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ไดเ้สรจ็
สิน้สมบรูณแ์ลว้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดย
ไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผู ้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุ ตำมวนัและเวลำในขอ้ 7.6.1. เรื่อง “วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งกำรขำยคืน เม่ือ
เจำ้หนำ้ที่ตรวจค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุว่ำถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แกผู่ส้ั่ง
ขำยคืนหนว่ยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคนืหน่วยลงทนุ  
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(2) วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจัดกำร (Tele-bank)  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอ
เอกสำรดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดต้ำมวนัและเวลำท ำกำรของบริษัทจดักำรโดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผ่ำน
หมำยเลขโทรศพัทท์ี่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 
โดยระยะเวลำภำยใน 12.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑ์
ในกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 100 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอ
สงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำย
คืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกวำ่ 100 หน่วย 
หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่นัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ
นัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกวำ่ 100 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนักงำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัขอ้ “กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุ ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ำกบั
ภำษีส ำหรบัคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แกผู่ถ้ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย ์ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีค่  ำนวณ
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
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ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นทำง
ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้งภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งขำยคนื สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำร
ไดเ้ท่ำนัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว 
โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
(3) วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร (Internet)  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ
หรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำร
ดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผู้
ถือหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 
โดยระยะเวลำภำยใน 12.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑ์
ในกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 100 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอ
สงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำย
คืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกวำ่ 100 หน่วย 
หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่นัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ
นัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกวำ่ 100 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนักงำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัขอ้ “กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยใน 2 วนัท ำกำรภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ 
รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุ ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ำกบั
ภำษีส ำหรบัคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีค่  ำนวณ
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบ
อินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้งภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่พิมพอ์อกจำกระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว 
โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
(4) วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ (Internet)  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 100 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอ
สงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมูลค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำย
คืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกวำ่ 100 หน่วย 
หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่นัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ
นัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกวำ่ 100 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอ้ินเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์                                                  28/02/2021  Page 49 

บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณี
ที่ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักล่ำวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่
ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็น
จ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่ บมจ. 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัติำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรทีร่ะบบุนหนำ้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
กำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ใหถ้ือว่ำเป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำ
ภำยใน 12.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึ่งบริษัท
จดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทุนของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคนืหน่วยลงทนุ  
 
เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนไม่ได ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุ  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้กอ่นปิดกำรใหบ้ริกำรดังกล่ำว โดย
จะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจัดกำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
(5) กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุผำ่นช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต ซึ่งจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่เกี่ยวขอ้งตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกตอ่ผูล้งทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้
กำรเพิ่มเติมช่องทำงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำง
นอ้ย 7 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและ/หรอืผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

7.5. ระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยของกองทนุ  
 
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
ผูส้นใจสำมำรถท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำร ผูส้นบัสนนุ หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร ไดท้กุวนัท ำกำรซื ้อขำย 
ภำยในเวลำ 12.00 น. ซึ่งบริษัทจดักำรจะเริ่มรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัที่จดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม โดยจะ
ระบวุนัเวลำดงักลำ่วที่แนน่อนไวใ้น “หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั (Fund fact sheet)” และ “ส่วนขอ้มลูสรุปรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุ
รวมและขอ้ผกูพนั” ก่อนเริ่มท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกต่อไป  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทจดักำรจะก ำหนดวนัดงักล่ำวโดยประกำศไว้
ที่เว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้โดย
พลนั โดยประกำศไวท้ี่เว็บไซตข์องบรษิทัจดักำรเช่นเดียวกนั  
 
7.6.2. กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
(1) โอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งใหโ้อนค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเขำ้บญัชีเงินฝำก โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเขำ้บญัชีเงิน
ฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำนระบบ
พรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ ใน
กำรรบัค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกนี ้ถำ้หำกบริษทัจดักำรไม่สำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีทีไ่ดแ้จง้ไวไ้ม่ว่ำดว้ยกรณีใดๆ บรษิัท
จดักำรจะด ำเนินกำรออกเช็ค ขีดครอ่มค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุสั่งจ่ำยผูถ้ือหนว่ยลงทนุและจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ในสมดุทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทนุ หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 
 
(2) รบัเช็คทำงไปรษณีย ์ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจสั่งใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรบัเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมช่ือและที่อยู่ในสมดุ
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งบริษัทจดักำรจะน ำส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ 
มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 
 
(3) รบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุอ่ืน  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจสั่งใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดักำร หรือผูส้นับสนนุอ่ืน ซึ่ง
สำมำรถรบัไดภ้ำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บริษทัจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำน
ระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 

ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วย
ลงทนุดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะไม่นบัรวมวนัหยดุท ำกำรในต่ำงประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนอง
เดียวกบัธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้ในกรณีที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแกไ้ขเพ่ิมเติม
ในภำยหลงั โดยไม่ถือเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรและถือว่ำไดร้บัควำมยินยอมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 

7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ไม่มี  
 
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ไม่มี  
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8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
 
8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

กองทนุนีจ้ดัอยู่ในกลุ่มกองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด”์ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหว่ำงกองทนุไดภ้ำยในกลุ่มกองทนุ “กรุงศรีไทย
แลนด”์ ซึ่งอยู่ภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัทจดักำรเท่ำนัน้ กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่ำวหมำยถึง กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุหนึ่ง 
(“กองทนุตน้ทำง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุปลำยทำง”) ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร โดยบริษัทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคนืซึ่งไดห้กัค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ (ถำ้มี) เพื่อน ำไปช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลำยทำง ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุำตใหมี้กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่ำงกองทนุบำงกองทนุก็ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุในกำรขำยคนืหน่วยลงทนุในกองทนุตน้ทำง และสทิธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุในกำรซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุปลำยทำง จะ
เกิดขึน้หลงัจำกที่ไดมี้กำรบนัทึกขอ้มลูกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุลงในระบบของนำยทะเบียนแลว้เท่ำนัน้  
 
กำรสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุำตใหมี้กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวำ่ง
กองทนุบำงกองทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร โดยจะระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัรำยชื่อกองทนุตน้ทำงและก ำหนดเวลำสบัเปลี่ยนเข้ำ
กองทนุไวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหนว่ยลงทนุต่อไป  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรปิดใหบ้ริกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นกำรชั่วครำวและ/หรือถำวรในกรณี
ที่บริษัทจดักำรเห็นว่ำไม่เป็นประโยชนส์งูสดุ หรือมีผลกระทบในทำงลบต่อกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อควำมรบัผิดชอบ
ทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร และ/หรือเหตอ่ืุนใดตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ก่อนกำรใชส้ิทธิในกำรปิดรบัค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุ  
 
8.2.1. วนัและเวลำที่ท  ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนเขำ้หรือออกจำกกองทนุไดท้ี่บริษัทจดักำร ผูส้นบัสนนุ หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนด ไดท้กุวนัท ำกำรซือ้ขำย  
 
(1) กรณีสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ ตอ้งสั่งท ำรำยกำรภำยในเวลำ 12.00 น.  
 
(2) กรณีสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ตอ้งสั่งท ำรำยกำรภำยในเวลำ 12.00 น.  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใช่วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทจดักำรจะก ำหนดวนัดงักล่ำวโดยประกำศ
ไวท้ี่เว็บไซตข์องบริษทัจดักำร ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้โดย
พลนั โดยประกำศไวท้ี่เว็บไซตข์องบรษิทัจดักำรเช่นเดียวกนั  
 
8.2.2. รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทนุดงัต่อไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดรำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(1) กรณีเป็นกองทนุตน้ทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจำกกองทนุ จะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พื่อค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนของวนัท ำ
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทำง หกัดว้ย ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
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(2) กรณีเป็นกองทนุปลำยทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเขำ้กองทนุ จะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำขำยของวนัท ำกำร
ก่อนวนัที่กองทนุปลำยทำงจะไดร้บัเงินจำกกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุจำกกองทนุตน้ทำง บวกดว้ย ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และ
ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
 
8.2.3. วิธีกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรโดยจะตอ้งระบุ
จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ำ่ในกำรสบัเปลี่ยนไม่ต ่ำกว่ำ 100 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 บำท ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนแต่ละครัง้ ในกรณีที่
กำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำ 100 หน่วย หรอืในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำร
สบัเปลี่ยน มำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่นัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ และในกรณีที่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของ
หน่วยลงทนุต ำ่กว่ำ 100 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภำยใตว้ธีิกำรทีบ่ริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิใน
กำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณี
ที่ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักล่ำวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่
ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็น
จ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ในกรณีของกองทนุปลำยทำง ผูถ้ือหนว่ยลงทนุจะไดร้บักำรยกเวน้ขอ้จ ำกดัจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ในกำรซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ระบใุนหวัขอ้ “กำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ”  
 
ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งสบัเปลีย่นนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
เวน้แต่จะไดร้บัอนญุำตจำกบรษิัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
(1) วิธีกำรสบัเปลี่ยนที่บรษิัทจดักำร หรือ ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุไดท้กุวนัท ำกำรซือ้ขำย โดยกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในค ำสั่ ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชัดเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งกำรสบัเปลี่ยน เม่ือเจำ้หนำ้ที่ตรวจค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ว่ำถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป  
 
(2) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผำ่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
โทรศพัทอ์ตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่ง
สำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่ริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ำมวนัและเวลำท ำกำรของบริษัทจดักำร โดยใช้รหสั
ประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผำ่นหมำยเลขโทรศพัทท์ี่บรษิัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
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บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำร
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 12.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนกอ่นหนำ้ จนถึงเวลำ 12.00 น. ของวนั
ท ำกำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดในขอ้ 8.2.2. “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฎอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำน
ทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ เวน้แต่จะไดร้บัอนญุำตจำก
บริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยน สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำ
รำยกำรไดเ้ท่ำนัน้ บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่กบับรษิทัจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว 
โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
(3) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษทัจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอ
เอกสำรดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำร
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 12.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนกอ่นหนำ้ จนถึงเวลำ 12.00 น. ของวนั
ท ำกำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดในขอ้ 8.2.2. “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฎอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำน
ระบบอินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ เวน้แต่จะได้รบัอนญุำตจำก
บริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกระบบอินเทอรเ์น็ตของผูส้ั่งสบัเปลี่ยน สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ท่ำนัน้ บรษิัทจดักำรจะ
พิจำรณำจำกหลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว 
โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
(4) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำน
ระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ี่บมจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ  
 
ในกรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอระบบ
อินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำร
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 12.00 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 12.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนกอ่นหนำ้ จนถึงเวลำ 12.00 น. ของวนั
ท ำกำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดในขอ้ 8.2.2. “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งสบัเปลีย่นนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้
จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
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(5) กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต ซึ่งจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่เกี่ยวขอ้งตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกตอ่ผูล้งทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้
กำรเพิ่มเติมช่องทำงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำง
นอ้ย 7 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและ/หรอืผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทน บริษัท
จดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้ 
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1. บริษัทจดักำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณีที่
ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีที่เขำ้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์
แลว้  
 
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือ  
 
(ข) มีเหตทุี่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตดุงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคมุ
ของบริษัทจดักำร  
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 
16.4.2 และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
10.2. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมขอ้ 10.1. บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) เลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบเร่ืองดงักล่ำวดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
(3) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พรอ้มทัง้จดัส่งรำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชนต์ำมขอ้ 10.1. (1) หรือกำรรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ำมขอ้ 10.1. (2) ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรแทนก็ได ้ 
 
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน หำกมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะรบัซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุนัน้ โดยตอ้งช ำระค่ำขำยคืนแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่ส่งค ำสั่งขำยคืนก่อนหลงั  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได ้เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้



กองทนุเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตีอ้ินเด็กซเ์ฮดจเ์อฟเอ็กซ ์                                                  28/02/2021  Page 56 

(1) ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ 
 
(2) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ซึ่งให้
กระท ำไดไ้ม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม  
(ค) มีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ และมีเหตกุำรณด์งัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่ำงมี
นยัส ำคญั  
(ก) ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรพัย์ที่ซือ้ขำย
ในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกินกว่ำรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
(ข) มีเหตกุำรณท์ี่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศไดอ้ย่ำงเสร ีและท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรบัโอนเงินจำก
ต่ำงประเทศไดต้ำมปกติ หรือ  
(ค) มีเหตทุี่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตดุงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคมุของ
บริษัทจดักำร และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้ 
 
(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่ล้งทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้ 
 
(ก) บริษัทจดักำรมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรอืควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำย
ไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ  
2. กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรรำ้ย  
3. กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัติำมค ำสั่งเกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย  
 
(ข) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั  
 
(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลีย่นใหบ้ริษัทจดักำรรำยอ่ืนเขำ้บริหำรจดักำรกองทนุรวมภำยใตก้ำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจดักำร
รำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรด ำรงเงินกองทนุ
ของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัยแ์ละกำรจดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ ซึ่งใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร  
 
11.2 เม่ือปรำกฏเหตตุำมขอ้ 11.1 และบริษัทจดักำรประสงคจ์ะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำย
คืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้
 
(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหำกเป็นเหตตุำมขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุ
รบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
 
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคนื หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้
แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมนัน้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมขอ้ 
11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท ำกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ก่อนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
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(ก) รำยงำนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อน
วนัรำยงำนนัน้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(ข) แจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเปิดขำยหรือรบัซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดว้ย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 
 
11.3 บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทพบวำ่รำคำขำยหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้งตัง้แต่ 1 สตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำขำยหนว่ยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรอง
ขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไวแ้ลว้ให้
ทรำบถึงกำรหยดุขำยหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ หรือ
ค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4 ในกรณีที่วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดป้ระกำศก ำหนดใหเ้ป็นวนัหยดุท ำกำร
ของบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ บริษทัจดักำรจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน และค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุส ำหรบัวนัดงักล่ำว และแจง้ใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้เกี่ยวกบักำรหยดุรบัค ำสั่งในกรณีดงักลำ่วไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำรก่อนถึงวนัหยดุท ำกำรกรณีพิเศษนัน้ โดยกำรปิดประกำศ
ไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัท รวมทัง้จดัใหมี้ประกำศดงักล่ำวไว ้ณ สถำนที่ตดิต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุที่ใชเ้ป็นสถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้มี)  
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือรกัษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ หรือเพ่ือรกัษำ
เสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศใหบ้รษิัทจดักำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นกำรชั่วครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัควำมเห็น
ชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ใหข้ยำยระยะเวลำหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออกไปได ้ 
 
13. เงือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุไดต้ำมปกติ อยำ่งไรก็ดี ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่อำจ
โอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบัลงทะเบียนกำรโอน
หน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งประสงคจ์ะโอนหนว่ยลงทนุจะตอ้งยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรและ/หรือผำ่นผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ (ถำ้มี)  
 
ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนไดบ้นัทึกชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทนุแลว้ ซึ่งนำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำ
กำร นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : ไม่จ่ำย  
 
14.2. หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินปันผล :  

ไม่มี  
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14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ :  

ไม่มี  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่ประมำณกำรไดท้ี่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทั้งหมด) :  
 
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 4.6545 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้นิทัง้หมด 
เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนยีมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำร
กองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดขำ้งตน้ ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมขอ้ 15.2.6 (2) (6) (7) และ (8)  
 
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
 
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ 
ณ วนัที่ค  ำนวณ  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรจะรบัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ดงันี ้
 
(1) ค่ำจดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ ค่ำพิมพห์นงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพท์ี่ใชใ้นกำรท ำรำยกำรของกองทนุ  
 
(2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัเตรียมและเก็บรกัษำสถิตแิละขอ้มลู ค่ำจดัเตรียมและจดัพิมพห์นงัสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรอืประกำศตำมที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุโดยตรง  
 
(3) ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกบัโครงกำรจดักำร เช่น ค่ำประกำศในหนงัสือพิมพ ์ค่ำไปรษณียำกรส ำหรบักำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนงัสือ
ติดต่อกบัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เช่น ค่ำสมดุเช็ค เป็นตน้  
 
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้
แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำร
กองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
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15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้นิ
ทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
 
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ไม่มี  
 
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ไม่มี  
 
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ2.2470ต่อปีของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง  
 
(2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำทีป่รกึษำกฎหมำย ค่ำใชจ้่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในกำรจดักำรกองทนุ เช่น ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำร
ติดตำมทวงถำม หรือ กำรด ำเนินคดีเพือ่กำรรบัช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(3) ค่ำใชจ้่ำย (ถำ้มี) ในกำรด ำเนินคดขีองผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจดักำร เพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(4) ค่ำตอบแทนผูช้  ำระบญัชี และผูด้แูลผลประโยชน ์ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชีกองทนุ ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(5) ค่ำใชจ้่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำภำษีอำกร ที่เกิดขึน้หรือเกี่ยวเนื่องกบักำรลงทนุหรือมีไวใ้นทรพัยส์ินหรือหลกัทรพัยท์ัง้ใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจดัหำ ใหไ้ดม้ำ รบัมอบ ส่งมอบ ดแูล เก็บรกัษำ ป้องกนัผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยในกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรป้องกนัควำมเสี่ยงในอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำม
เสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุในหลกัทรพัยท์ัง้ในและต่ำงประเทศ และค่ำใชจ้ำ่ยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ำใชจ้่ำยและ
ค่ำธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือใหก้องทนุสำมำรถลงทนุในหลกัทรพัยต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรได ้เป็นตน้ 
 
(6) ค่ำใชจ้่ำยในกำรเก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี
ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี โดยบรษิัทจดักำรจะใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม  
 
(7) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และภำยหลงัเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้
แรก ตำมที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบ
ล่วงหนำ้ โดยบรษิัทจดักำรจะเรียกเก็บดงันี ้ 
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(7.1) ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกิน
รอ้ยละ 1.0700 ของจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน  
 
(7.2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้
ไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี  
 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยดงักลำ่ว บริษทัจดักำรจะใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยทนัที หรือ
ทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม  
 
ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเลิกกองทนุก่อนก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ นั้น ยงัตดัจ่ำยจำกกองทนุไม่ครบจ ำนวน ค่ำใชจ้่ำยในสว่นที่ยงัตดั
จ่ำยไม่หมดดงักล่ำว จะถือเป็นค่ำใชจ้ำ่ยด ำเนินงำนของบริษทัจดักำร  
 
(8) ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏบิตักิำรกองทนุ จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มูลค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
 
(9) ค่ำธรรมเนียมอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใชด้ลุย
พินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำร
ตดัจ่ำยที่เหมำะสม  
 
หมำยเหต ุ: 
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้  
 
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
- ในช่วงกำรเสนอขำยครัง้แรก : ไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 
- ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก : ไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบรำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ 
ส ำนกังำนของบริษทัจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้ม)ี  
 
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจ้งใหผู้ล้งทนุ
ทรำบรำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี)  
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15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ (Switching In) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
-  ในช่วงกำรเสนอขำยครัง้แรก :  ไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
-  ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  ไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำร
สบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุกบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบรำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ 
ณ ส ำนกังำนของบริษทัจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี)  
 
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้้
ลงทนุทรำบรำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี)  
 
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ : มี  

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

ฉบบัละ 50.00 บำท 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในวนัที่ยื่นค ำขอใหอ้อกใบส ำคญั
หน่วยลงทนุ  
 
15.3.6. ค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี  
 
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
ตำมที่จ่ำยจริง  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ กำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึ่งพิสจูนไ์ดว้่ำ
เป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว  
 
(ข) ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใชบ้ริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เช่น กำรใชบ้ริกำรบตัร ATM ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำและ
เง่ือนไขที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำก ำหนด  
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(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมที่
ธนำคำรพำณิชยเ์รียกเก็บจริง  
 
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลักษณะดงักล่ำว  
 
(จ) ค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Brokerage fee) :  
 
(1) เม่ือมีกำรสั่งซือ้หรือสบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
(2) เม่ือมีกำรสั่งขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่เรียกเก็บจำกผูท้  ำรำยกำร เม่ือมีกำรสั่งซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก
ดงักล่ำว กองทนุจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้โดยค ำนวณจำกมลูคำ่หน่วยลงทนุ และน ำเขำ้กองทนุ ทัง้นี ้อตัรำค่ำใชจ้่ำยนีอ้ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้
หำกบริษัทนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์(Broker) มีกำรเปลี่ยนแปลง  
 
ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้  
 
15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจำ่ยค่ำธรรมเนียม :  

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ 
จะค ำนวณทกุวนัโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์นิทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏบิัติกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ ในกำรค ำนวณและจะตดัจ่ำยจำกกองทนุ
เป็นรำยเดือนภำยในเวลำ 7 วนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไป  
 
ค่ำใชจ้่ำย ขอ้ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีตดัจ่ำยครัง้เดียวในวนัที่เกดิค่ำใชจ้่ำยนัน้ๆ  
 
ค่ำใชจ้่ำย ขอ้ 15.2.6. (2) และ (3) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีจะทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิด
ค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและ
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย  
 
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย :  

15.5.1 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย 
 
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะลดคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร และไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ บริษัท
จดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบอย่ำงทั่วถึงดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีมี่กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย
ดงักล่ำว ทัง้นี ้กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว เช่น เผยแพรข่อ้มลูไวบ้น
เว็บไซตข์องบริษัทจดักำร หรือ ณ สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถำ้มี) 
เป็นตน้  
 
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยใหแ้ตกต่ำงไปจำกโครงกำร ใหถ้อืว่ำส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม
โครงกำรในเรื่องดงักล่ำวเม่ือบริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 15.5.1.1 ขำ้งตน้แลว้ 
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15.5.2  กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรตอ้งค ำนึงถึงควำม
สมเหตสุมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงทั่วถึงดว้ย
วิธีกำรที่เหมำะสม อนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว โดยอย่ำงนอ้ยตอ้งจดัใหมี้กำรเผยแพรข่อ้มูลไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร 
และ ณ สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดักำร และผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี ้ 
 
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 
บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ 
 
15.5.2.2  ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวอ้ย่ำงชดัเจน
ในโครงกำรแลว้ว่ำบรษิัทจดักำรสำมำรถกระท ำกำรดงักล่ำวได ้ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรประสงคจ์ะขึน้
ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำว
ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่เพ่ิมขึน้ดงักล่ำว 
(ข)  ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บริษทัจดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ  
 
ทัง้นี ้ในกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิใหน้ ำมำใชก้บักรณีที่บริษัทจดักำรไดร้บัมติพิเศษ 
 
อนึ่ง บริษัทจดักำรจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมขอ้ 15.5.1.2 หรือขอ้ 15.5.2.2 ขำ้งตน้ ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย 
 
15.6. หมำยเหต ุ:  

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

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรทีส่มำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ในกรณีที่มีกำรลงทนุในตำ่งประเทศ กำรค ำนวณมลูค่ำยตุธิรรมของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะใชห้ลกักำรโดย
เทียบเคียงกบัประกำศสมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรใชแ้ละกำรตรวจสอบขอ้มลู
เกี่ยวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใชข้อ้มลูที่เปิดเผยตำมช่องทำงดงัต่อไปนี ้ 
 
(1.1) บริษัทจดักำรจะใชข้อ้มลูดงักล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็นหลกั  
 
(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใชข้อ้มลูตำม (1.1) ได ้จะใชข้อ้มลูจำกระบบ Reuters  
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(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใชข้อ้มลูทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใชข้อ้มลูจำกระบบอ่ืนใดที่มีกำรเผยแพรข่อ้มลูสูส่ำธำรณชนและสำมำรถใชอ้ำ้งอิงได ้โดยควำม
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
ในกำรใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศ เพื่อค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธิเป็นเงินบำท บริษัทจดักำรจะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนฯ โดยใชร้ำคำปิด 
(close) ที่ประกำศบนหนำ้จอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ค  ำนวณ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ ในกรณีที่ไม่สำมำรถใชอ้ตัรำ
แลกเปลี่ยนฯ ดงักล่ำวได ้บรษิัทจะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนฯ จำกแหล่งขอ้มลูอ่ืนๆ ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2 (ก) ถึง (ง) แห่งประกำศสมำคม ที่ 
สจก.ร. 2/2554 ลงวนัที่ 22 ธันวำคม 2554 และ/หรือประกำศ หนงัสือเวียน หรือหนงัสือซกัซอ้มควำมเขำ้ใจที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ข
เพ่ิมเติมในอนำคต  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรขำ้งตน้ จะตอ้งมีควำมเห็นชอบรว่มกนัระหว่ำงบริษัทจดักำรและผูด้แูล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม  
 
2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
ตำมระยะเวลำดงัต่อไปนี ้ 
 
(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำร  
 
(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและ
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุของสิน้วันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำขำยหนว่ย
ลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 
(2.3) ประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
 
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่ไม่เปิดใหซ้ือ้ขำยหนว่ยลงทนุทกุวนัท ำ
กำร จะประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหนว่ยลงทนุของวนัดงันีเ้พ่ิมเติมดว้ย 
 
1.  วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
 
2.  วนัท ำกำรสดุทำ้ยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุแต่
ละครัง้ห่ำงกนัเกินกว่ำ 1 เดือน 
 
3.  วนัที่ปรำกฏเหตกุำรณท์ี่น่ำเช่ือไดว้ำ่จะมีผลกระทบต่อมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำร
ถดัไป 
  
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
 
กำรประกำศมลูค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.2 ขอ้ย่อย 3 และตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
(2) ในกรณีที่กำรประกำศตำม (2.3) และ (2.4) ไดก้ระท ำผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่ำหน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมำคม (NAV Center) หรือช่องทำง
อ่ืนที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรบั บริษัทจดักำรจะประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหนว่ยลงทนุภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไปก็ได ้ 
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(3) ด ำเนินกำรดว้ยวธีิกำรใด ๆ เพ่ือใหผู้ล้งทนุทรำบขอ้มลูดงักล่ำวในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร เป็นตน้ และ
ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงช่องทำงในภำยหลงัก็
ไดต้ำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร เช่น กำรประกำศทำงหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ ซึ่งจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั โดยติดประกำศไวท้ี่
ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง และ  
 
(4) จดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่ำวไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร และสถำนที่ทกุแห่งที่ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุ เวน้แต่ในกรณีของกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถำบนั บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่ำวดว้ยหรือไม่ก็ได ้ 
 
ทัง้นี ้กองทนุอำจด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมขอ้ (2.1) - (2.4) ขำ้งตน้ได ้ในกรณีที่กรอบระยะเวลำที่ก ำหนดตำมขอ้ (2.1) – (2.4) นัน้
ตรงกบัวนัหยดุของกองทนุหลกัหรือประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุหรือตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนด หรอืในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตำมที่เป็นเหตใุห้
กองทนุไม่ไดร้บัขอ้มลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตุใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วย
ลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุได ้อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดั
จำกวนัที่บริษัทจดักำรไดร้บัขอ้มลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทุนหลกั และประกำศขอ้มลูดงักลำ่วภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่
ทรพัยส์ินสทุธิฯ  
 
3. กำรใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรบัมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้น
กำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดั
ทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูค่ำหน่วยลงทนุตำมทีค่  ำนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำย
และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมทีค่  ำนวณไดใ้น (3.2)  
 
(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนยิมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชนน์ัน้รวมเขำ้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุเปิด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ 16.2 ขำ้งตน้ เม่ือมีเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว  
 
(2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดักำรตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรำกฏเหตดุงักลำ่ว 
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและ/หรอืรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุภำยใน 1 วนัท ำกำร  
 
16.3. แหล่งขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดว้ยวิธีกำรใด ๆ เพ่ือใหผู้ล้งทนุทรำบขอ้มลูดงักล่ำวในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงเว็บไซต ์หรือกำรประกำศ
ทำงหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ และภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้ซึ่งบริษทัจดักำรจะระบชุ่องทำงที่แน่นอนไว้
ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั ก่อนวนัที่เริ่มเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงช่องทำงในภำยหลงัก็ไดต้ำมที่ 
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บริษัทจดักำรเห็นสมควร ซึ่งจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั โดยติดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง และจดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่ำวไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร และสถำนที่ทกุแห่งทีผู่ส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุใชซ้ือ้ขำยหน่วยลงทนุ เวน้แต่ในกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถำบนั บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่ำวดว้ยหรือไม่ก็ได ้ 
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง :  

16.4.1. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูตอ้ง หำกกำรไม่ถกูตอ้งดงักล่ำวมีมลูค่ำนอ้ยกว่ำ 1 สตำงค ์หรือคิดเป็นอตัรำไม่ถึงรอ้ยละ 
0.50 ของมลูค่ำหรือรำคำที่ถกูตอ้ง บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) จดัท ำและส่งรำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบถึงควำมไม่ถกูตอ้งภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่พบวำ่มลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง โดย
รำยงำนดงักล่ำวตอ้งมีสำระส ำคญัดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) มลูค่ำหรือรำคำหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้ง  
 
(ข) มลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
(ค) สำเหตทุี่ท  ำใหม้ลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
 
(ง) มำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิใหม้ลูค่ำหรอืรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง ในกรณีทีค่วำมไม่ถกูตอ้งมิไดมี้สำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้ 
 
(2) ในกรณีที่สำเหตทุี่ท  ำใหม้ลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีผลต่อเนื่องถึงกำรค ำนวณมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป บริษัทจดักำรจะ
แกไ้ขมลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งตัง้แต่วนัที่พบวำ่มลูค่ำหรือรำคำไม่ถกูตอ้ง  
 
16.4.2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูตอ้ง หำกกำรไม่ถกูตอ้งดงักล่ำวมีมลูค่ำตัง้แต่ 1 สตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 
0.50 ของมลูค่ำหรือรำคำที่ถกูตอ้ง บรษิัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) ค ำนวณมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำมลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งจนถึงวนัที่มลูค่ำหรือรำคำหน่วย
ลงทนุถกูตอ้ง  
 
(2) ด ำเนินกำรดงัต่อไปนีเ้ฉพำะวนัที่มลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้มีมลูค่ำและคิดเป็นอตัรำดงักล่ำว  
 
(ก) จดัท ำรำยงำนกำรแกไ้ขมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลงัใหเ้สรจ็สิน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรพบว่ำมลูคำ่หรือรำคำหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้ง และส่งรำยงำนดงักลำ่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลงัเสรจ็สิน้ 
เพ่ือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บรษิัทจดักำรส่งรำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ 
 
รำยงำนตำมวรรคหนึ่งใหมี้สำระส ำคญัตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.4.1. (1) โดยอนโุลม เวน้แต่ในกรณีของรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลงั
ของกองทนุรวม จะระบกุำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเม่ือพบว่ำรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตำมขอ้ 16.4.1. (1) (ง)  
 
(ข) แกไ้ขมลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งภำยในวนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนตำม (ก)  
 
(ค) ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทนุสำมำรถรบัทรำบชื่อกองทนุรวมที่มีกำรแกไ้ขมลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุ และวนั เดือน ปีที่มีกำรแกไ้ข
มลูค่ำหรือรำคำหนว่ยลงทนุ ภำยใน 3 ท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนตำม (ก)  
 
16.4.3. นอกจำกกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16.4.2. แลว้ ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูตอ้ง หำกกำรไม่ถกูตอ้งดงักล่ำวมี
มลูค่ำตัง้แต่ 1 สตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหรือรำคำที่ถกูตอ้ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนีเ้ฉพำะวนัที่มลูค่ำ
หรือรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้มีมลูค่ำและคิดเป็นอตัรำดงักล่ำว  
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(1) จดัท ำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไวใ้นรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหนว่ยลงทนุตำมขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ดว้ย โดยใหอ้ยู่ในส่วนของกำรด ำเนินกำร
ของบริษัทจดักำรเม่ือพบว่ำรำคำหน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง  
 
(2) ชดเชยรำคำตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.4.4 ใหแ้ลว้เสรจ็ และด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ำยคืนหนว่ยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งทรำบถึงกำรแกไ้ขรำคำตำมขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบั
แต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
(3) จดัท ำมำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิใหร้ำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และส่งรำยงำนดงักล่ำว พรอ้มทัง้ส ำเนำรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลัง
ตำมขอ้ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้.มลูในรำยงำน
ดงักล่ำว เวน้แต่ในกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมิไดมี้สำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้บริษัทจดักำรจะส่งส ำเนำเอกสำรที่ผูด้แูล
ผลประโยชนร์บัรองว่ำกำรที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุไดม้ำพรอ้มส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวแทน  
 
16.4.4. ในกำรชดเชยรำคำตำมขอ้ 16.4.3. (2) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัติำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต ่ำกว่ำรำคำหนว่ยลงทนุที่ถกูตอ้ง บริษทัจดักำรจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูคำ่เท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
หำกปรำกฏวำ่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงิน
ของบริษัทจดักำรเอง เป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็น
จ ำนวนเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำที่ขำดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำใหแ้กก่องทนุรวม เวน้แต่กำรที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตุมำจำก
ปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยห์รือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ำมีสำเหตดุงักล่ำว  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของ
รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรือจ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำใหแ้ก่
ผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุ แต่หำกปรำกฏวำ่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่น
ต่ำงของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคืนหนว่ยลงทนุ  
 
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งสงูกว่ำรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง บริษทัจดักำรจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรือจ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วย
ลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของ
รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
หำกปรำกฏวำ่ผูข้ำยคืนหนว่ยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บริษัทจดักำรจะ
จ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเอง
เป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่กองทนุรวม เวน้แต่กำรที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำก
ปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยห์รือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ำมีสำเหตดุงักล่ำว  
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ในกรณีที่บริษัทจดักำรตอ้งชดเชยรำคำเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุรำยใดมีมลูคำ่ไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบำท บริษัทจดักำรอำจน ำ
เงินชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงินใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ แต่ถำ้บคุคลดงักล่ำวไม่มีสถำนะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ บริษัทจดักำรจะ
ชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
กำรจ่ำยเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยรำคำใหแ้กผู่ข้ำยคืนหนว่ยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัทจดักำร
อำจจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองแทนกองทนุรวมก็ได ้ 
 
16.4.5. บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้ส ำเนำรำยงำนตำมขอ้ 16.4.1. (1) และขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว ้ณ ที่ท  ำกำรของบริษัทจดักำร เพื่อให้
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้ 
 
16.4.6. บริษัทจดักำรจะรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกมลูคำ่หน่วยลงทนุหรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งจำกกองทนุรวม เวน้แต่ในกรณีที่ควำมไม่
ถกูตอ้งดงักล่ำวมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้ 
 
17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจดักำร :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
 
17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์:  

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

ชื่อ :  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรกึษำ :  
 
17.5.1. ช่ือที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ช่ือที่ปรกึษำกองทนุ :  

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ชื่อ : นำง สวุิมล กฤตยำเกียรณ ์ 

ชื่อ : นำง วิไลรตัน ์โรจนน์ครินทร ์ 
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ชื่อ : นำงสำว สภุำภรณ ์มั่งจิตร  

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

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

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่ 28  เดือน กมุภำพนัธ ์

18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่ 28 กุมภำพนัธ ์2561  
 
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรจะระบวุนัที่สิน้สดุรอบบญัชีและวนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกทีแ่น่นอน ไวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขำย
หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยมีรอบระยะเวลำบญัชีครัง้แรกเป็นระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม 
และขอสงวนสิทธิในกำรปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรโดยระบวุนัที่สิน้สดุรอบบญัชแีละวนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกที่ชดัเจนในภำยหลงัใน
โอกำสแรกที่ท  ำได ้และถือว่ำบริษัทจดักำรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

19.1 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรโดยใชว้ิธีกำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกปรำกฏว่ำมติเสียงขำ้งมำก หรือมติพิเศษมีจ ำนวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่
เกินรอ้ยละ 80 บริษัทจดักำรจะส่งเอกสำรหลกัฐำนเกี่ยวกบักำรขอมติและกำรนบัมติไปยงัผูด้แูลผลประโยชน ์เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองผลกำร
นบัมตินัน้ 
 
19.2 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำร บริษัทจดักำรตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัมติพิเศษ 
(1) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุรวมที่ท  ำใหผ้ลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยัส ำคญั  
(2) กำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน 
(3) กำรควบรวมกองทนุรวมระหว่ำงกองทนุรวมที่มีนโยบำยกำรลงทนุ ควำมเสี่ยงและระดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) แตกต่ำงกนั 
(4) กำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน 
(5) กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวล้่ำสดุในโครงกำร 
 
19.3 บริษัทจดักำรอำจแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมได ้โดยถือว่ำไดร้บัมติจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ หรอืขอ้ก ำหนดอ่ืนในท ำนองเดียวกนั 
โดยกระท ำไดเ้ฉพำะในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมซึ่งมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้ 
(2) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมที่ตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งที่
ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 
(3) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมชื่อและรำยละเอียดอื่นของบคุคลใหถ้กูตอ้ง 
(4) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ท ำใหผ้ลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี
นยัส ำคญั หรือเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
19.4 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรในกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรอำจขอใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผูถ้ือหน่วย
ลงทนุก็ได ้ทัง้นี ้ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจก ำหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัจดักำรปฏิบตัิเพื่อประโยชนใ์นกำรแกไ้ขโครงกำรก่อนใหค้วำมเห็นชอบก็
ได ้
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(1)  กำรเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรขำยและกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(2)  กำรเพิ่มชนิดหน่วยลงทนุที่ไม่ท ำใหส้ิทธิที่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุมีอยู่เดิมดอ้ยลง 
(3)  กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัยส์ินที่กองทนุรวมลงทนุหรืออตัรำส่วนกำรลงทนุที่สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทนุ  
(4)  กำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ หรือรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณี ซึ่งไดร้ับ
กำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควร 
(5)  กำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินใหแ้ก่กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และกองทนุส ำรองเลีย้งชีพดงักล่ำวจะน ำ
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ไดร้บัไปลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่เป็นกองทนุส ำรองเลีย้งชีพตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ย
หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรบักำรจดัตัง้และจดักำรของกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่เป็นกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
(6)  กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจำก (1) (2) (3) (4) และ (5) 
ทัง้นี ้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรตำมขำ้งตน้ ตอ้งไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ท ำใหผ้ลตอบแทน และควำมเสี่ยงของกองทนุ
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนยัส ำคญั หรือเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
19.5 ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว  
 
19.6 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือวิธีกำรจดักำรซึ่งกระท ำตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือภำยใตก้รอบกำรพิจำรณำของส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจดักำรจะแจง้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถ้ือหน่วย
ลงทนุทกุรำย และเผยแพรใ่นลกัษณะที่ผูล้งทนุทั่วไปสำมำรถเขำ้ตรวจดไูด ้ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัถดัจำกวนัที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวนัที่มีผลบงัคบัใช ้หรือวนัที่มีมติใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำร แลว้แต่กรณี 
 
19.7 บริษัทจดักำรอำจจะด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
19.8 ในกำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุครัง้ใด ไม่ว่ำจะโดยกำรจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุหรือโดยกำรส่งหนงัสือขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกผูถ้ือ
หน่วยลงทนุเห็นวำ่มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุในครัง้นัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมำยหรือบริษัทจดักำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัติำมมำตรำ 129/2 หรือฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข หรือวิธีกำรที่ก ำหนดตำมมำตรำ 129/3 ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน และมีหนว่ยลงทนุนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 
ใน 5 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนัน้ จะรอ้งขอใหศ้ำลสั่งเพิกถอนมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุครัง้นัน้ก็
ได ้แต่ตอ้งรอ้งขอต่อศำลภำยใน 45 วนันบัแตว่นัที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีมติใหแ้กไ้ข  
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ :  

20.1. กำรรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจำกกำรที่กองทนุใชบ้ริกำรบคุคลอ่ืน (soft commission)  
 
บริษัทจดักำรอำจรบัผลประโยชนต์อบแทนในรูปทรพัยส์ินที่มีมลูค่ำเพ่ือกองทุนจำกบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้ริกำรอนัเนื่องมำจำกกำรใชบ้ริกำรของบคุคล
ดงักล่ำวในกำรจดักำรกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมลูค่ำในทำงเศรษฐกิจและตอ้งเกี่ยวกบับทบำทโดยตรงของควำมเป็นกองทนุตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ  
 
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่ำบริษัทจดักำรใชบ้ริกำรของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพ่ือใหก้องทุนไดร้บัประโยชนจ์ำกบคุคลดงักล่ำว 
(churning)  
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ในกำรจดัสรรผลประโยชนต์ำมวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทนุ บริษัทจะกระท ำดว้ยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อำจมีไวไ้ด้
ของกองทนุนัน้ดว้ย  
 
ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรรบัผลประโยชนต์อบแทนดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรรบัผลประโยชนด์งักล่ำวไวใ้นรำยงำนรอบ
ปีบญัชีหรือรอบระยะเวลำหกเดือนดว้ย  
 
20.2. ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกำไดอ้อกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผล
บงัคบัใชว้นัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักล่ำวก ำหนดใหส้ถำบนักำรเงินที่ไม่ใช่สญัชำติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกำ (Foreign 
Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนขอ้มลูเกี่ยวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภำษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบคุคล
ธรรมดำ/นิติบคุคล สญัชำติอเมริกนั ผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ถำวรในสหรฐัอเมริกำ และผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ทำงภำษีในสหรฐัอเมริกำ) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นัน้ 
นอกจำกนีย้งัปรำกฎดว้ยว่ำในปัจจบุนัมีรฐับำลในหลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที่คลำ้ยคลงึกบั 
FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดงักลำ่ววำ่ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง”)  
 
กองทนุรวมและบริษัทจดักำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกก ำหนดใหต้อ้งเขำ้ผกูพนัตนกบัหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรฐัอเมริกำโดยมีหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนขอ้มลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคลสญัชำติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑท์ี่ FATCA 
ก ำหนด หนำ้ที่ในกำรตรวจสอบขอ้มลูลูกคำ้เพื่อหำควำมสมัพนัธข์องลกูคำ้กบัประเทศสหรฐัอเมริกำ และรวมถึงหนำ้ที่ในกำรก ำหนดใหล้กูคำ้บำง
ประเภทตอ้งจดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
 
ภำยใตข้อ้ก ำหนดของ FATCA หำกกองทนุรวมใดไม่เขำ้ผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัติำมหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่ำวคือ มีสถำนะเป็น Non-Participating 
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่ส  ำคญัในสองกรณี คือ  
(1) ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะไดร้บัจำกรำยได ้ผลประโยชนห์รือเงินจำกกำรขำยทรพัยส์ินทำงกำรเงินในประเทศ
สหรฐัอเมริกำ (เงนิลงทนุทำงตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุทำงออ้มในทรพัยส์ินทำงกำรเงินของ
ประเทศสหรฐัอเมริกำ (Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทนุกบัสถำบนักำรเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกำ ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก ำหนดใหส้ถำบนักำรเงินของประเทศสหรฐัอเมริกำและ FFI ที่เขำ้รว่มผกูพนัตนตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึง
ธนำคำรและสถำบนักำรเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน ผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำย
ดงักล่ำวก่อนช ำระใหก้บักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ที่เขำ้รว่มผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงบักำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยตุิควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบักองทนุ
รวมหรือบริษัทจดักำร ซึ่งอำจท ำใหก้องทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงทนุต่อไปได ้และ/หรือด ำเนินกำรลงทนุไดอ้ย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจท ำ
ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอี้กต่อไป  
 
เพ่ือมิใหบ้ริษัทจดักำรและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรกัษำประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดักำร
และกองทนุรวม (โดยบริษัทจดักำร) จึงเขำ้ผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง และเพ่ือให้บริษัท
จดักำรและกองทนุรวมสำมำรถปฏิบตัติำมภำระผกูพนัภำยใตข้อ้ก ำหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งได ้บริษัทจดักำรและ
กองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฎิบตัิงำนของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสทิธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้ 
(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่เขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกำ(หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด) ใหค้  ำ
ยินยอมบริษัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำส่งขอ้มลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีของสหรฐัอเมริกำ จ ำนวนและมลูค่ำหนว่ย
ลงทนุคงเหลือ จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุนัน้กบับรษิัทจดักำร ใหก้บั
หน่วยงำนของรฐัทัง้ในและตำ่งประเทศ ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
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(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุน ำส่งขอ้มลู เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูนท์รำบควำมเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกำ 
เช่น หนงัสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมริกนัหรือกำรใหข้อ้มลูตำมหวัขอ้ที่ก ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรฐัอเมริกำ หรือกำรแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเม่ือขอ้มลูที่เคยใหไ้วมี้กำรเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน ำส่งหลกัฐำนเพ่ือยืนยนักำรเขำ้รว่มใน FATCA หรือ
กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลกูคำ้สถำบนักำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยดงักล่ำว  
(3) ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
 
เพ่ือเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รบั
ประโยชนเ์พ่ิมขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคลอ้งกบักฎหมำยตำ่งประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งขำ้งตน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่
แสดงเจตนำตอบรบัภำยในระยะเวลำที่บริษัทจดักำรก ำหนด บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดงัต่อไปนี ้
ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวรบัทรำบกำรด ำเนินกำรตำมที่บรษิัทจดักำรแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้  ำเนินกำร
ตำมขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชี  
(1) ไม่รบัค ำสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำว  
(2) ระงบัหรือหยดุใหบ้ริกำร และด ำเนนิกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูคำ่หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว  
(3) ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยไดเ้งินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช  ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักบักฎหมำยของประเทศไทย  
(4) ด ำเนินกำรอ่ืนใดอนัเป็นกำรป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท ำใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรที่
สอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งขำ้งตน้  
 
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบ้ริษัทจดักำร
และกองทนุมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะท ำใหก้องทนุอำจตอ้งถกูหกั ณ ที่จ่ำย 
หรือถกูปิดบญัชีธนำคำรตำมที่กลำ่วแลว้ขำ้งตน้ ซึ่งในทำงปฏิบตับิริษัทจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เขำ้ขำ่ยเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรฐัอเมริกำ(หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด)เท่ำนัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดเพ่ือรองรบักำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรไดส้งวนสิทธิไวข้ำ้งตน้ บรษิัทจัดกำร(รวมถึงผูท้ี่
เกี่ยวขอ้ง) จะด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำส่งขอ้มลูของผูถ้ือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงำน หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดที่
รำชกำรก ำหนด โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
 
20.3 ควำมเสี่ยงของกองทนุหลกั  
 
1. ปัจจยัที่ส่งผลใหเ้กิดควำมผนัผวนของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
มลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุจะขึน้อยู่กบัควำมผนัผวนของรำคำหลกัทรพัยท์ี่กองทนุลงทนุ ซึ่งผูล้งทนุจะตอ้งยอมรบัผลก ำไรและผลขำดทนุทัง้หมดที่
เกิดขึน้จำกกำรบริหำรจดักำรกองทนุได ้เนื่องจำกกองทนุไม่ไดมี้กำรรบัประกนัเงินตน้ ผูล้งทนุอำจจะไดร้บัผลขำดทนุอนัเนื่องมำจำกกำรปรบัตวัลดลง
ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ และผูล้งทนุจะตอ้งสำมำรถยอมรบัผลขำดทนุในส่วนของเงินตน้ได ้อีกทัง้ กำรลงทนุในกองทนุมีควำมแตกตำ่งจำกเงินฝำกออม
ทรพัย ์ 

ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำ
หุน้ 

ควำมผนัผวนของรำคำหุน้อำจส่งผลกระทบต่อมลูค่ำหนว่ยลงทนุของกองทนุ     
อนัเนื่องจำกกองทนุมีกำรลงทนุในหุน้ 

 
* ปัจจยัที่ส่งผลใหเ้กิดควำมผนัผวนต่อมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุ มิไดถ้กูจ ำกดัเฉพำะปัจจยัตำมที่ระบขุำ้งตน้เทำ่นัน้  
 
<< ปัจจยัหลกัต่ำงๆ ที่ท  ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้กนัระหวำ่งดชันี Nikkei 225 และมลูค่ำหนว่ยลงทนุของกองทนุ >>  
 
กองทนุมีวตัถปุระสงคใ์นกำรสรำ้งผลตอบแทนจำกกำรลงทนุโดยมีมลูคำ่หน่วยลงทนุซึ่งสอดคลอ้งกบัดชันี Nikkei 225 อย่ำงไรก็ตำม ในกำรบริหำร
จดักำรทรพัยส์ินที่ลงทนุ ไม่สำมำรถรบัประกนัไดว้่ำ กำรเคลื่อนไหวของทรพัยส์ินที่ลงทนุจะสอดคลอ้งกบัดชันีฯ เสมอไป ดว้ยเหตผุลดงัต่อไปนี ้
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(1) กองทนุอำจไดร้บัผลกระทบจำกตลำด หรือมีค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ เกิดขึน้ เช่น ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยจ์ำกกำรซือ้ขำยหุน้แต่ละตวั, เม่ือมีกำรปรบั
พอรต์กำรลงทนุอนัเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของหุน้ที่เป็นส่วนประกอบของดชันีฯ, อตัรำแลกเปลี่ยนบำงส่วนของหุน้ที่เกิดขึน้จริง หรือเหตอ่ืุนใด เป็น
ตน้ 
 
(2) ทรพัยส์ินของกองทนุอำจรวมถึงเงินสด ในกรณีที่มีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุเพ่ิมเติมและไดร้บัช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด, เงินสดที่ไดร้บัจำก
เงินปันผลของหุน้ที่กองทนุลงทนุ หรือสิทธิในกำรครอบครอง เป็นตน้ 
 
(3) อำจมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำคำหุน้ ณ ขณะที่กองทนุท ำกำรซือ้ขำย และรำคำที่ใชใ้นกำรประเมินมลูคำ่ตลำดของหุน้แต่ละตวั 
 
(4) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถจดัสดัสว่นกำรลงทนุในหุน้แต่ละตวัใหก้บักองทนุอย่ำงสมบรูณแ์บบ ใหเ้ทำ่กบัสดัสว่นของหุน้ที่เป็นส่วนประกอบของดชันีฯ 
 
(5) เม่ือกองทนุมีกำรท ำธุรกรรมฟิวเจอรส์ อำจส่งผลใหเ้กิดควำมแตกต่ำงทำงดำ้นรำคำระหว่ำงฟิวเจอรส์ และดชันีฯ 
 
(6) กองทนุมีค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้แน่นอน เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรกองทนุ เป็นตน้  
 
ทัง้นี ้ปัจจยัที่ส่งผลใหเ้กิดควำมแตกต่ำงระหว่ำงดชันีฯ และมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุ มิไดถ้กูจ ำกดัเฉพำะปัจจยัตำมที่ระบไุวข้ำ้งตน้เท่ำนัน้  
 
2. ขอ้ควรพิจำรณำเพ่ิมเติม 
 
• กำรจดักำรตำมนโยบำยกำรลงทนุอำจไม่บรรลผุล ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัแนวโนม้ของกำรระดมเงินทนุ แนวโนม้ตลำด เป็นตน้ หรือสภำวกำรณท์ี่ไม่ได้
คำดกำรณไ์ว ้ 
• ดอกเบีย้หรือเงินที่ไดจ้ำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุทีผู่อ้อกหลกัทรพัยจ์ะช ำระซึ่งรวมอยู่ในกองทนุนัน้อำจไดร้บัล่ำชำ้  
• ธุรกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุ เช่น กำรลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละสญัญำที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุดงักล่ำว อำจเกิดกำรผิดนดัช ำระหนีเ้นื่องจำกคู่สญัญำ
ลม้ละลำยหรือเกิดเหตกุำรณอ่ื์นในท ำนองเดียวกนั  
• มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุและดชันีฯ อำจแตกต่ำงกนัเนื่องจำกตน้ทนุและปัจจยัอ่ืนๆ โดยไม่สำมำรถรบัประกนัไดว้่ำผลกำรด ำเนินงำนในกำร
ลงทนุของกองทนุจะเป็นไปตำมดชันีฯ หรือท ำไดด้ีกว่ำ  
• รำคำตลำดของกองทนุขึน้อยู่กบัอปุสงคแ์ละอปุทำนจำกกำรซือ้ขำยในตลำดหลักทรพัย ์ดงันัน้รำคำตลำดอำจแตกต่ำงไปจำกมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุ  
 
3. ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
 
บริษัทจดักำรกองทนุจะตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุและดแูลควำมเสี่ยงในกำรบริหำรโดยกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรเพื่อรบัผิดชอบในเรื่อง
ต่อไปนี ้
 
• กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุ  
คณะกรรมกำรจะรำยงำนและพิจำรณำผลกำรตรวจสอบ (กำรวิเครำะหห์รือกำรประเมิน) ส ำหรบักำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของทรพัยส์ินของ
กองทนุเพ่ือกำรลงทนุเป็นระยะๆ  
• กำรจดักำรควำมเสี่ยงในกำรบริหำร  
คณะกรรมกำรจะระบแุละจดักำรควำมเสี่ยงในกำรบริหำร และเม่ือทรำบผลแลว้ คณะกรรมกำรจะใหค้ ำแนะน ำแกผู่บ้ริหำรฝ่ำยที่เหมำะสมและสว่น
งำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัมำตรกำรแกไ้ขเพ่ือกำรจดักำรที่เหมำะสม  
 
หมำยเหต:ุ  
(1) ขอ้ควำมในส่วนของกองทนุ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund ไดถ้กูคดัเลือกมำเฉพำะส่วนที่ส  ำคญัและจดัแปลมำจำก
ตน้ฉบบัภำษำองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีทีมี่ควำมแตกต่ำงหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภำษำองักฤษ ใหถ้ือตำมตน้ฉบบัภำษำองักฤษเป็นเกณฑ ์ 
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(2) ในกรณีที่กองทนุหลกัมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรซึ่งบริษัทจดักำรเห็นว่ำไม่มีนยัส ำคญั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพ่ิมเติม
โครงกำรใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้  
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ระกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุไดต้ำมที่ประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้ริษัทจดักำรรำยอ่ืนเขำ้จดักำร
กองทนุรวมแทนดว้ยวิธีกำรขอรบัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนหรือ ขอมติโดยเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนั
มำกกว่ำรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่รูห้รอืควรรูว้่ำไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุ
ได ้ทัง้นี ้หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร บริษัทจดักำรอำจขอใหส้  ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได ้โดยกำรคดัเลือกบริษัทจดักำรกองทนุรวม
รำยใหม่จะค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีทีมี่ค่ำใชจ้่ำยเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนบรษิทัจดักำร บริษัทจดักำรรำยเดิมจะ
เป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทนุรวม
ต่อไป  
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม และกฎหมำย
ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก ำหนดใน
โครงกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักลำ่ว หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งนัน้ ใหถ้ือว่ำบรษิัทจดักำรกองทนุรวมไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรแลว้ 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจลง
นำมในขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรลงนำมในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้โดยชอบ 
ใหถ้ือว่ำผกูพนัผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ 
ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุและบริษัท
จดักำรกองทนุรวม 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดักำรกองทนุรวม  
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี 
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท ์0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
ที่อยู่ (ภำษำองักฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อ พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หนงัสือเวียน หนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือ
ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.)  
 
1.1. ไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรจดักำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยหรอืเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร  
 
1.2. มอบหมำยกำรจดักำรในส่วนที่เกี่ยวกบักำรลงทนุ กำรปฏิบตัิกำรดำ้นงำนสนบัสนนุ (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนญุำตให้
บริษัทจดักำรมอบหมำยใหบ้คุคลอ่ืนกระท ำกำรแทนได ้ 
 
1.3. แต่งตัง้บคุคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่กองทนุ เช่น ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผูต้ิดต่อกบัผูล้งทนุ ทีป่รกึษำกำรลงทนุ ที่
ปรกึษำกองทนุ ผูเ้ช่ียวชำญ ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นขอ้มลู ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นตน้ ทัง้นี ้ตำมที่บริษัทจดักำร
เห็นสมควร  
 
1.4. รบัช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุดว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนกำรช ำระหนีด้ว้ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร  
 
1.5. ช ำระค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน  
 
1.6. จดัสรรหน่วยลงทนุ ปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุกำรสั่งซือ้-ขำยคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคืนค่ำขำยหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้
ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร  
 
1.7. กระท ำนิติกรรมหรือสญัญำใดๆ ในนำมของกองทนุ ซึ่งบริษัทจดักำรมีอ ำนำจกระท ำไดภ้ำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
1.8. สิทธิที่จะละเวน้ไม่ปฏิบตัิตำมมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำร และ/หรือ ผูจ้ดักำรกองทนุมีเหตอุนัสมควรเชื่อไดว้่ำมติดังกล่ำว ไม่เป็นไป
ตำม ขดั หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
1.9. ปฏิบตัิกำรอ่ืน ๆ เพ่ือใหบ้รรลซุึ่งวตัถปุระสงคข์องกองทนุ และรกัษำไวซ้ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตข้อบเขต หนำ้ที่ และควำม
รบัผิดชอบของบริษัทจดักำร  
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2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของบรษิทัจดักำร  
 
บริษัทจดักำรมีหนำ้ทีแ่ละควำมรบัผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
2.1. กำรจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และกำรเลิกกองทนุ  
 
2.1.1. ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรพัยส์ินซึ่งเป็นเงินไดจ้ำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ  
 
2.1.2. ด ำเนินกำรขอเพ่ิมจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงกำรของกองทนุรวม ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
2.1.3. แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้กำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทนุโครงกำรและกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมจ ำนวนและ
มลูค่ำหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมนัน้  
 
2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรตำมหวัขอ้ "วิธีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีจดักำร"  
 
2.1.5. ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม"  
 
2.1.6. จดัใหมี้กำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ "กำรช ำระบญัชีกองทนุรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร"  
 
2.2. กำรบริหำรกองทนุ  
 
2.2.1. จดักำรลงทนุโดยใชค้วำมสำมำรถเพ่ือพิทกัษ์ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงเต็มที่ โดยค ำนึงและรกัษำผลประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ และตัง้อยู่บนหลกัแห่งควำมซื่อสตัยส์จุริตและควำมรอบคอบระมดัระวงั  
 
2.2.2. จดักำรกองทนุใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรที่ไดร้บัอนมุตัิ ตลอดจนขอ้ผกูพนัที่ท  ำไวก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.3. แยกทรพัยส์ินของกองทนุไวต้่ำงหำกจำกทรพัยส์ินของบริษัทจดักำร และน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปฝำกไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
2.2.4. จดัใหไ้ดม้ำซึ่งผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำกกำรน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปลงทนุ  
 
2.2.5. สั่งผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้่งมอบ รบัมอบ แปลงสภำพ จ ำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนช ำระและรบัช ำระรำคำค่ำหลกัทรพัย ์ 
 
2.2.6. จดัใหมี้กำรรบัและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจดักำรของกองทนุตำมที่ก ำหนดไว้
ในหวัขอ้ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม"  
 
2.2.7. เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบรษิัทที่กองทนุถือหลกัทรพัยอ์ยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อ
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม เพื่อรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.8. ดแูล ติดตำม รกัษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องรอ้ง บงัคบัคดี หรอืกระท ำกำรอื่นใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมำย เพื่อประโยชนข์องกองทุนรวม  
 
2.2.9. พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ" (ถำ้มี)  
 
2.2.10. ขอมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 
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2.2.11. จดัใหมี้กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนข้อมลูอ่ืนที่เกี่ยวกบัควำมเป็นไปของ
กองทนุนัน้ในแต่ละช่วงเวลำ  
 
2.3. กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยขอ้มลู  
 
2.3.1. จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด 
 
2.3.2. จดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินเพ่ือแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบักองทนุของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน และสง่รำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชี หรือในกรณีของ
กองทนุรวมเปิด หำกเลือกจดัท ำและสง่รำยงำนตำมปีปฏิทินใหส้่งรำยงำนภำยใน 4 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้ปีปฏิทิน รวมทัง้จดัท ำรำยงำนทกุ
รอบระยะเวลำ 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพ่ือแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบักองทนุของรอบระยะเวลำ 6 เดือนนัน้ และส่งรำยงำนดงักล่ำวใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 2 เดือน นบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักล่ำว 
หรือเม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุรอ้งขอ ในกรณีเลือกจดัท ำและส่งรำยงำนตำมรอบปีบญัชี ใหบ้รษิัทไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท ำและส่งรำยงำนดงักล่ำวในรอบ
ระยะเวลำ 6 เดือนหลงัส ำหรบัปีบญัชนีัน้  
 
บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้รำยงำนของรอบระยะเวลำล่ำสดุไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และสถำนทีต่ิดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดไูดแ้ละจดัส ำเนำใหเ้ม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุรอ้งขอ  
 
2.3.3. จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนั้น  
 
2.3.4. จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้  
 
2.3.5. ค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2.3.6. จดัท ำรำยงำนโดยระบชุื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนที่มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึ่งมิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุหรือไดห้ลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมำเพิ่มเติม พรอ้มทัง้วนัที่หลกัทรพัยห์รือทรัพยส์ินอ่ืนมี
มลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดพรอ้มสำเหต ุและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่หลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอ่ืนนัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด พรอ้มทัง้จดัท ำส ำเนำไวท้ี่บริษทัจดักำรเพื่อใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถ
ตรวจสอบได ้ 
 
2.3.7. ส ำหรบักองทนุเปิดจดัท ำหนงัสอืชีช้วนใหม่ ใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชี  
 
2.3.8. ประกำศขอ้มลู รำยงำน รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุ  
 
2.4. กำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและงำนทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
2.4.1. จดัใหมี้เอกสำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทัง้จดัใหมี้กำรแจกจ่ำยขอ้มลูที่
เป็นสำระส ำคญัเกี่ยวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมใหแ้ก่ผูล้งทนุอย่ำงเพียงพอ และจดัเตรียมขอ้มลูที่เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไวเ้พ่ือใหผู้ล้งทนุ
ตรวจดหูรือรอ้งขอได ้ 
 
2.4.2. ด ำเนินกำรในกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
2.4.3. ขำย รบัซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร  
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2.4.4. จดัใหมี้และเก็บรกัษำไวซ้ึ่งทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรมอบหมำยใหผู้อ่ื้นเป็นนำยทะเบยีน จะเก็บรกัษำทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท  ำกำรของนำยทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
2.4.5. เปิดบญัชีกองทนุและจดัใหมี้เอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
2.4.6. ขอควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมขอ้ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่ถ้ือหน่วย
ลงทนุ" หรือขอมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในกรณีที่จะด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรช ำระค่ำรบัซือ้คืนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน 
 
2.4.7. ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดร้บักำรจดัสรรแลว้ โดยเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ รับ
ซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
2.5. กำรแต่งตัง้บคุคลอ่ืน  
 
2.5.1. จดัใหมี้ผูด้แูลผลประโยชน ์นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ผูส้อบบญัชี ผูช้  ำระบญัชีของกองทนุ ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
2.5.2. แจง้ใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุทรำบถึงขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงกำรและขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดักำร (ถำ้มี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่ำฝืนขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงกำรและข้อ
ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหนว่ยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ
นัน้โดยไม่ชกัชำ้  
 
2.5.3. แจง้หรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบักำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
จดักำรกองทนุรวม  
 
2.6. กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ  
 
ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมขอ้ผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุรวม กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ 
กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรือแยง้กบั
หลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทนุไดด้  ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งนัน้ ให้
ถือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแลว้  
 
เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร :  

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

ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5265  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  
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1. สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ไดร้บัค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ 15.2.2 ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนข์องโครงกำรจดักำร และในสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน ์ 
 
(2) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ ทัง้นีโ้ดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(3) แต่งตัง้ผูท้  ำหนำ้ที่เก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศที่กองทนุไดไ้ปลงทนุไว ้ 
 
2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ดแูลใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัหินำ้ที่ตลอดจนภำระผกูพนัตำมที่ก ำหนดไวใ้นเอกสำรดงัต่อไปนีอ้ย่ำงเครง่ครดั  
 
(ก) โครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(ข) ขอ้ก ำหนดทีท่  ำไวร้ะหว่ำงบริษัทจดักำรและผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(ค) มำตรำ 125 มำตรำ 126 มำตรำ 129 และมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย”์) และ  
 
(ง) ประกำศที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแกไ้ข
เพ่ิมขึน้ในอนำคต  
 
(2) รบัรองควำมถกูตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่ำหนว่ยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ลว้เม่ือเห็นว่ำกำร
ค ำนวณถกูตอ้งตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและกฎหมำย  
 
(3) จดัท ำรำยงำนโดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือในกรณีที่บริษัทจดักำร
ไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ทีห่รือภำระผกูพนัตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ (1) ขำ้งตน้ และจดัสง่รำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่ส  ำนกังำน กลต. ภำยใน 5 วนันบัจำกวนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุำรณด์งักล่ำว  
 
(4) แจง้ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบถึงกรณีทีบ่ริษัทจดักำรไม่ปฏบิตัิตำมหนำ้ที่หรือภำระผกูพนัตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ (1) ขำ้งตน้  
 
(5) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้รษิัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่ของตน หรอืฟ้องรอ้งเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบรษิัทจดักำร ทัง้นี ้
เพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต.  
 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุใหเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยที่เรียกช ำระจำกทรพัยส์ินของกองทนุได ้ 
 
(6) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้  ำระบญัชปีฏิบตัิตำมกฎหมำย ซึ่งรวมถึงมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หำกผูช้  ำระ
บญัชีไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. ทรำบ และดแูลใหส้ินทรพัยข์องกองทนุอยู่ในควำมดแูล
ของตนจนกว่ำกระบวนกำรช ำระบญัชจีะแลว้เสรจ็  
 
(7) แสดงควำมเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์เกี่ยวกบักำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนของกองทนุในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำตำมกฎหมำย โดยแสดงไวใ้น
รำยงำนประจ ำปีและรำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีของกองทนุ  
 
(8) จดัท ำบญัชีของกองทนุและดแูลรกัษำสินทรพัยข์องกองทนุ  
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(9) จดัท ำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ที่จ  ำเป็นเพ่ือแสดงรำยกำรธุรกรรมทัง้หมดที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำขึน้ในกำรปฏิบตัิตำมหนำ้ทีแ่ละภำระ
ผกูพนัของตนตำมสญัญำนี ้รวมทัง้จดัท ำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยและโครงกำรจดักำรกองทนุรวมก ำหนด  
 
(10) จดัท ำและเก็บรกัษำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ ของกองทนุเพ่ือใหบ้ริษัทจดักำรสำมำรถเผยแพรร่ำยงำนประจ ำปี และรำยงำนทกุรอบ
ระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชขีองกองทนุตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
 
(11) เก็บรกัษำ จดัท ำ และจดัส่งใบรบัรอง เช็ค รำยงำนกำรเงิน ค ำบอกกล่ำวและเอกสำรอื่น ๆ ที่บรษิัทจดักำรหรือกองทนุตอ้งจดัท ำหรือจดัส่งใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุหรือตำมค ำสั่งของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(12) กระท ำกำรอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ขำ้งตน้  
 
(13) ปฏิบตัิหนำ้ที่อ่ืน ๆ ตำมที่ตกลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรกบับริษัทจดักำรโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้หำกผูด้แูล
ผลประโยชนต์อ้งปฏิบตัิหนำ้ที่นอกเหนอืจำกที่ก ำหนดตำมสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์สิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนเพ่ิมเติม
ตำมแต่จะตกลงรว่มกนักบับริษัทจดักำร  
 
(14) ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไวโ้ดยเครง่ครดั  
 
ผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผดิชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมและตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
ผูด้แูลผลประโยชนร์ำยเดิมมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ทีต่่อไปได ้ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรบัรองควำมถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ที่ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูล
ผลประโยชน ์
 
ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำร งดเวน้กระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ ในกำรดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
อำจใชส้ิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูล
ผลประโยชนเ์พ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นกำรเรียกคำ่ตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์หรือเป็นกำรด ำเนินกำรใน
ลกัษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดท้รำบขอ้มลูดงักลำ่วมิไดแ้สดงกำร
คดัคำ้น 
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติ ใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจ
ด ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้ 
 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ภำยใตเ้ง่ือนไขสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำไดต้่อเม่ือ
ไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกล่ำวใหอี้กฝ่ำย
หนึ่งทรำบล่วงหนำ้เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนัหรือนอ้ยกว่ำ 90 วนัในกรณีที่เป็นควำมยินยอมรว่มกนั โดยท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเพื่อแจง้ใหอี้กฝ่ำย
หนึ่งทรำบ  
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(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำรหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้อนัเป็นสำระส ำคญัของสญัญำนี ้
คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได ้โดยบอกกล่ำวลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั  
 
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรหรือมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอ่ืนใดและบริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนท์ัง้สองฝ่ำยไม่
สำมำรถตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญำใหส้อดคลอ้งกบัประกำศค ำสั่งระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่ำว ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วมี
ผลเป็นกำรเพ่ิมภำระหนำ้ที่แก่ผูด้แูลผลประโยชนแ์ละผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรบัหนำ้ทีด่งักล่ำว ผูด้แูลผลประโยชนมี์สิทธิบอกเลิกสญัญำ
แต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกล่ำวใหบ้ริษัทจดักำรทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
กองทนุ เรียกรอ้งใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ ำขอ้มลูต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรกองทนุหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใช้ในทำงที่ก่อหรือ
อำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกองทนุ หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแต่งตั้งผูด้แูล
ผลประโยชน ์ทัง้นีก้ำรบอกเลิกสญัญำจะตอ้งบอกกล่ำวล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั  
 
(6) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนข์ำดคณุสมบตัิขอ้หนึ่งขอ้ใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิผูด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวม” บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดักำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่บรษิทัจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏ
จำกกำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดท้ ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแลว้ใหบ้ริษัท
จดักำรแจง้กำรแกไ้ขดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนันบัตัง้แต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเสรจ็สิน้หำกผูด้แูลผลประโยชนมิ์ไดแ้กไ้ขให้
ถกูตอ้งภำยในเวลำก ำหนด บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรขออนญุำตเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบั
แต่วนัครบก ำหนดเวลำใหแ้กไ้ข เม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ บรษิัทจดักำรจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทนผูด้แูล
ผลประโยชนเ์ดิมโดยพลนั  
 
(7) ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุและแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตใุด ใหก้ระท ำได้ต่อเม่ือบริษัท
จดักำรไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้  
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำได ้หำกเป็นกรณี
ที่มีนยัส ำคญัและไม่สำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 
สถำนที่เก็บรกัษำทรพัยส์ินกองทนุรวม :  

ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5265  
 
และ/หรือ บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต.อนญุำต และ/หรือ ศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศอ่ืน เช่น Euroclear เป็นตน้ และ/หรือ ผูร้บัฝำกหลกัทรพัยต์่ำงประเทศอ่ืน รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งที่บริษัทจดักำร และ/
หรือผูด้แูลผลประโยชนแ์ต่งตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรกัษำทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

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

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

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

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

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

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

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยก์รุงศรี จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : 550 อำคำร ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกัเพลินจิต ชัน้ 5  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์0-2659-7000  

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยซ์ีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ที่อยู่ : ที่อยู่ : ชัน้ 12 อำคำรสินธรทำวเวอร ์3 เลขที่ 130-132 ถ.วิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2627-3100  

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

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

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

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

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยท์รีนีตี ้จ ำกดั  
ที่อยู่ : ชัน้ 25-26, 29 อำคำรบำงกอกซิตีท้ำวเวอร ์179 ถ.สำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์0-2285-5115  

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

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

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

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

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยค์นัทรี่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : 132 อำคำรสินธร 1 ชัน้ 2 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์02-205-7000  

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

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

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

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

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

ชื่อ : บริษัท แอ๊ดวำนซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ำกดั  
ที่อยู่ : 175 อำคำรสำธรซิตี ้ทำวเวอร ์ชัน้ 1/1 และ 2/1 ถ.สำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์0-2648-3600  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยอ์ำรเ์อชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 98 อำคำรสำทรสแควร ์ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ชัน้ 10 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั กทม. 10500 โทรศพัท ์0-2862-9999  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยเ์ออีซี จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 63 อำคำรแอทธินี ทำวเวอร ์ชัน้ 17 หอ้งเลขที่ 1701-1704 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์02-659-3390  
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ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ำกดั  
ที่อยู่ : เลขที่ 540 อำคำรเมอรค์ิวรี่ ชัน้ 7, ชัน้ 14 และชัน้ 17 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์02-680-5000  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุเวล็ธ ์เมจิก จ ำกดั  
ที่อยู่ : 383 อำคำรชินพงษ์ ชัน้ 7 ถนนลำดหญำ้ แขวงสมเด็จเจำ้พระยำ เขตคลองสำน กรุงเทพฯ 10600  
โทรศพัท ์0-2861-5508  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุเซ็นทรลั เวลธ ์โซลชูั่น จ ำกดั  
ที่อยู่ : เลขที่ 306 ชัน้ 2 ถนนสีลม แขวงสรุิยวงศ ์เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 โทรศพัท ์02-101-8550  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 11 อำคำรคิวเฮำ้ส ์สำทร ชัน้ M, 10 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์0-2352-5100  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ำกดั  
ที่อยู่ : 48/8 อำคำรทิสโก ้ชัน้ 4 ถ.สำธรเหนือ กทม. 10500  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุบรอดเกท (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ที่อยู่ : หอ้ง 2004 อำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์ชัน้ 20, 388 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท ์0-2260-6830-36  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุอินฟินิติ จ ำกดั  
ที่อยู่ : อำคำรญำดำ หอ้ง 509 ชัน้ที่ 5 เลขที่ 56 ถนนสีลม แขวงสรุวงศ ์เขตบำงรกั กรุงเทพ ประเทศไทย 10500 
 
บริษัทจดักำรอำจแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุในภำยหลงัโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีของกำร
แต่งตัง้ผูส้นบัสนนุเพ่ิมเติม ผูส้นบัสนนุดงักล่ำวอำจเป็นบคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดใ้หค้วำมเห็นชอบเพ่ือท ำ
หนำ้ที่เป็นผูส้นบัสนนุของกองทนุ โดยผูส้นบัสนนุที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จะตอ้งปฏิบตัิงำนไดภ้ำยใตร้ะบบงำนเดียวกนักบัผูส้นบัสนนุที่ปฏิบตัิหนำ้ที่อยู่ก่อน
แลว้  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

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

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

9. ทีป่รึกษา :  
 
9.1. ที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรกึษำกำรลงทนุ) :  

9.2.ที่ปรกึษำกองทนุ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรกึษำกองทนุ) :  

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ : 

ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทนุ) :  
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12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ :  

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

ตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล"  
 
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดอ้ย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลอเมริกนั (US Person) และ/
หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รบัลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำย
ใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) กำรโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
(2) กำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย  
(3) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเห็นสมควรและอนมุตัิใหโ้อนได ้
  
วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ผูโ้อนจะตอ้งมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  ำนกังำนนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส ำนกังำนผู้สนบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว ้ในกรณีที่
ผูร้บัโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนแลว้ผูโ้อนจึง
ท ำกำรโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้ 
 
(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ”  
 
(3) หลงัจำกที่ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนแลว้ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบั
ภำษีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน  
 
(4) ในกรณีที่ผูโ้อนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและตอ้งกำรโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งน ำส่งใบส ำคญัหนว่ยลงทนุคืนใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือท ำ
กำรโอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หำกผูร้บัโอนตอ้งกำรไดใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุจะตอ้งยื่นเรื่องกำรขอใหอ้อกใบส ำคญั
หน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ"  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำ
กำร นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
 
ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไดต้่อเม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้  
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13.4. ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ :  

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

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหบ้ริษัทจดักำรท ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำรได ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำตำม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “กำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร” 
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็น
เจำ้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในสว่นที่เกินดงักลำ่ว  
 
13.6. สิทธิในกำรไดร้บัเงินคืนเม่ือเลิกโครงกำร :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคนืเม่ือบริษัทจดักำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ระบไุว้
ในหวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีกองทนุ และวธีิกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร”  
 
13.7. สิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ :  

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์เม่ือผู้
ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้สิน้ของโครงกำร
จดักำรและ เม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้  
 
(2) กำรจดักำรกองทนุอยู่ภำยใตก้ำรดแูลของผูด้แูลผลประโยชน ์ซึ่งเป็นสถำบนักำรเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงและควำมรูค้วำมสำมำรถ อนัจะเป็นกำร
ควบคมุใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัติำมรำยละเอียดโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือ
หน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรอย่ำงเครง่ครดั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่จ ำเป็นตอ้งติดตำมดว้ยตนเองตลอดเวลำ  
 
(3) กำรรว่มลงทนุในกองทนุนี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงมอบใหบ้ริษัทจดักำรและผูด้แูลผลประโยชนเ์ป็นตวัแทนของตนในกำรจดักำร และดแูลทรพัยส์ิน
ทัง้ปวงของกองทนุดงันัน้ จึงไม่จ ำเป็นตอ้งมีกำรประชมุผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรใดๆ เวน้แต่บรษิัทจดักำรผูด้แูลผลประโยชน ์หรือตำมมติเสียงขำ้งมำก
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำรจดักำร  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  

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

- ระบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ :  

14.2.1. โครงกำรจดักำรจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชี
กองทนุในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึ่งในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปถือหน่วยลงทนุรว่มกนั
บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะถือเอำ
บคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรตำมขอ้ 14.2.2 วรรคหนึ่งขำ้งตน้ในภำยหลงั โดยออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุเป็น 
“สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ” ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำยเพียงอย่ำงเดียว และยกเลิกกำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ โดยถือว่ำ
บริษัทจดักำรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่น้อยกว่ำ 7 วนั 
โดยปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 
 
(1) หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ 
จ ำนวนเงินที่ไดร้บัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก บรษิัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้
แรก และบรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร 
หรือ อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลำเสนอ
ขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
กรณีกำรซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
น ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร หรอื อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email address) 
ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดยถือว่ำหนงัสือรบัรองสิทธิ
ในหน่วยลงทนุที่ไดร้บัทำงสื่ออิเล็กโทรนิกสด์งักล่ำว สำมำรถใชแ้ทนหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุตำมปกติได ้ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
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(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุไดร้บัค ำขอเปิด
บญัชีกองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้ไดช้ ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ บริษัท
จดักำรหรือผูส้นบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดยีวกนันัน้  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจง้ช่ือผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัทจดักำร
ไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบรอ้ยแลว้ และใหถ้ือ
ว่ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุออกใหใ้นนำมบริษัทจดักำรแก่ผูส้ั่งซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทนุของ
กองทนุและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำใหบ้ริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุบนัทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนใหเ้ป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัไดต้ัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัที่
ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุจะ
ถือว่ำถกูตอ้งเม่ือรำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบัขอ้มลูที่บนัทึกไวใ้นระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เป็น หนงัสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
14.2.3. บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิในกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึ่ง
ไดร้บักำรปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(1) ในกรณีที่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะน ำส่งโดยทำงไปรษณียห์รือสือ่อิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุโดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชส้มดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึ่ง
ไดร้บักำรปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได ้ 
 
หำกปรำกฏขอ้ผดิพลำดในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งท ำกำรทกัทว้งขอ้ผดิพลำดภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำขอ้มลูดงักล่ำวถกูตอ้ง  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อบริษัทจดักำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หำกมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้บริษัทจดักำร
จะรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีกำรในกำรจดักำรกองทนุรวมในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช ำระหนี ้ดงันี ้ 
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16.1  กรณีที่บริษัทจดักำรไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
 
16.1.1  เม่ือมีกำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรำยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ วนัทีบ่ริษัท
จดักำรไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูมี้สิทธิในเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้ 
 
16.1.2  เม่ือไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะไม่น ำทรพัยส์ินดงักล่ำวและเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้มำรวม
ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีใ้นโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำไดโ้ดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั เวน้แต่กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงนิไดส้ทุธิจำกทรพัยส์นิที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีต้กลงรบัช ำระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินดงักล่ำวแทนเงิน ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.  
 
ในระหว่ำงที่บรษิัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้บริษัทจดักำรอำจจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์ินนัน้ได้ และใน
กรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำกเงินส ำรองรำยไดห้รือผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำกกำรบริหำรทรพัยส์ินนัน้  
 
16.1.3  เม่ือมีเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจดักำรจะเฉลี่ยเงินไดส้ทุธิจำกทรพัย์สินที่ไดจ้ำกกำร
รบัช ำระหนีค้ืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีมี่สิทธิในเงินไดส้ทุธินัน้ภำยใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่มีเงินไดส้ทุธิ และจะแจง้รำยละเอียดเกี่ยวกบักำร
เฉลี่ยเงินคืนไปยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่บริษทัจดักำรไดเ้ฉลีย่เงินคืน เวน้แต่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลำกำรเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่ำงอ่ืน  
 
ในกำรเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ตำมขอ้ 16.1.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นว่ำ เงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีไ้ม่คุม้กบัภำระ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษทัจดักำรอำจน ำเงินไดส้ทุธิดงักลำ่วไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุจะคุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยก็ได ้ทัง้นี ้หำกไดมี้กำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีจ้นครบถว้นแลว้ และปรำกฏว่ำเงินไดสุ้ทธินัน้ไม่คุม้กบั
ภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บรษิัทจดักำรอำจน ำเงินไดส้ทุธิดงักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็นมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุรวมก็ได ้
 
16.1.4  เม่ือมีกำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ต่อมำปรำกฎว่ำกองทนุรวมไดร้บัช ำระหนีต้ำมตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิ
เรียกรอ้งดงักล่ำวเป็นเงิน บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมควำมในขอ้ 16.1.3  โดยอนโุลม  
 
16.2  กรณีที่บริษัทจดักำรไม่ไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
 
16.2.1  ก่อนกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดักำรจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมมติ
พิเศษ  
 
ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง บริษทัจดักำรจะระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยส์ินที่กองทนุรวมจะไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้
มลูค่ำของทรพัยส์ิน ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำย พรอ้มเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรบัช ำระหนี ้
 
16.2.2  เม่ือไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะน ำทรพัยส์นิดงักล่ำวมำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมโดยจะ
ก ำหนดรำคำทรพัยส์ินนัน้เพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่ำมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด
โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะด ำเนินกำรกบัทรพัยส์ินดงักลำ่วดงันี ้ 
 
(1) กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุรวมสำมำรถลงทนุในหรือมีไวไ้ด ้บรษิัทจดักำรอำจมีไวซ้ึ่งทรพัยส์ินดงักล่ำวต่อไปเพ่ือเป็นทรพัยส์ินของกองทนุ
รวมก็ได ้ 
 
(2) กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุรวมไม่สำมำรถลงทนุในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดักำรจะจ ำหน่ำยทรพัยส์นิดงักลำ่วในโอกำสแรกทีส่ำมำรถกระท ำ
ไดโ้ดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในระหวำ่งที่บรษิัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักล่ำว บริษัทจดักำรอำจ
จดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์ินดงักลำ่ว ในกรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุรวม  
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16.3  ในกรณีที่มีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้ถ้ือหน่วยทกุ
รำยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้เป็นผูมี้
สิทธิในเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีก้็ได ้ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว บริษัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิ
เรียกรอ้งนัน้มำรวมค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 
 
16.4 วิธีกำรช ำระค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน  
 
กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทน บริษัท
จดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้ 
 
กำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีป่รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ 
ณ เวลำที่ก ำหนด เท่ำนัน้  
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

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

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว  
 
19. หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำร
ไปตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ ำเนินกำรดงักลำ่วและมีผลผกูพนัตำมมต ิ
 
มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำย ใหถ้ือว่ำมตนิัน้เสียไป 
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ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (มติ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทนุรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุนอกจำกจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นขอ้
ผกูพนั หรือที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้ว้ย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั ตอ้งไดร้ับมติเสียง
ขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุชนดิใดชนิดหนึง่ ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแต่ละ
ชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่เป็นไปตำมและไม่ขดัหรือแยง้กบั
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ใหถ้ือว่ำขอ้ผกูพนัสว่น
ที่แกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญำ 
 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทั้งนี ้เร่ืองที่กระทบ
ต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ใหร้วมถึง 
 
(ก) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและกำรคนืเงินทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนตำมขอ้ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน  
(ง) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรประกนัตำมขอ้ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนั และขอ้ก ำหนด
เกี่ยวกบักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 
(จ) เร่ืองที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ 
 
(ก) เป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยไดร้บัมติโดยเสียงขำ้งมำกหรือมติ
พิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แลว้แต่กรณี หรือ 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงควำมเห็นว่ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 
 
ตอ้งกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตรำบริษทั 
(ถำ้มี) บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  ำกำรและเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถ
ตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุพรอ้มกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของ
กองทนุรวม  
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21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร : มี  
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรตกลงใหมี้กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฎิบตัิไม่เป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดควำมเสียหำย
แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสำมำรถน ำขอ้พิพำทเขำ้สู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเม่ือปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
22.1.1. หำกปรำกฏว่ำกองทนุเปิดใดมมีลูค่ำหน่วยลงทนุหรือมีผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนดงันี ้ 
(1) จ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด  
(2) มลูค่ำหน่วยลงทนุทีข่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ำ 50 ลำ้นบำทในวนัท ำกำรใดและบริษัท
จดักำรประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิดนัน้  
 
22.1.2. เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดักำรเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บรษิัทจดักำร กระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิด
ควำมเสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ทีข่องตน  
 
22.1.3. เม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดเ้เลว้ทัง้หมดของ
โครงกำรจดักำรใหเ้ลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
22.1.4. ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตัิใหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป หำกปรำกฏวำ่  
(1) มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำรที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว   
(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบรษิัทจดักำรมิไดป้ฏบิตัิหรือดแูลใหมี้กำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพ่ือผูล้งทนุทั่วไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำย
หน่วยลงทนุ 
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้
 
22.2.1  ยตุิกำรรบัค ำสั่งซือ้และค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 
 
22.2.2  แจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 โดยวิธีกำรดงันี ้ 
(ก) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยทำงไปรษณียล์งทะเบียน  
(ข) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(ค) แจง้คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
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22.2.3  จ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่ำว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 เพ่ือรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถ
กระท ำไดเ้พ่ือช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
22.2.4  ช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมไดต้ำมขอ้ 22.2.3 ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิด
เหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 และเม่ือไดด้  ำเนินกำรช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุแลว้จะถือว่ำเป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้  
 
23. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชโีดยจะแต่งตัง้ผูช้  ำระบญัชีทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบเพ่ือด ำเนินกำรรวบรวมทรัพยส์ิน 
จดัท ำบญัชี จ ำหน่ำยทรพัยส์นิของกองทนุรวม ช ำระหนีส้ิน และค่ำใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ของกองทนุรวม รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือช ำระบญัชี
กองทนุรวมใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
ส ำหรบัคำ่ใชจ้่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยคืน
เงินใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิคงเหลือตำมสดัสว่นหน่วยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงกำร  
 
เม่ือไดช้ ำระบญัชีเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูช้  ำระบญัชีจะโอน
ทรพัยส์ินคงคำ้งใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลงัจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแลว้ใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดใหท้ี่ท  ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช  ำระเงินคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่มำรบัเงินหรือเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุที่บรษิัท
จดักำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้หรือในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จ้งไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน 
บริษัทจดักำรจะอำ้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรเป็นภมิูล ำเนำ เพื่อบริษัทจดักำรจะไดน้ ำทรพัยด์งักล่ำวไปวำงทรพัย ์ณ ส ำนกังำนวำงทรพัย์ และ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้ 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดักำรกองทนุรวม 

 
 

 



     -  กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอคิวิตี้อนิเดก็ซ์เฮดจ์เอฟเอก็ซ์ -              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 
 

 

หนังสือชีช้วนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

 
ผู้ มีอํานาจลงนาม………………………………… 

(นางสาวสดุาภรณ์ งามวิไลกร) 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 
 

 
 


