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หน้ า 1

ส่ วนข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพัน
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุนจะได้ จากเงินลงทุน
ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป (retail fund)
ประเภทรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :
1.

เน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Allianz Oriental Income Fund ซึ่งเป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลืออาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนีท้ ี่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนี ้ทัว่ ไป หรื อ
เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้ วแต่กรณี ต่ากว่า 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สารองเงินไว้ สาหรับดาเนินงานของกองทุน รอการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรืออาจจะลงทุนในตราสารหนี ้/เงินฝากระยะสัน้
ในสถาบันการเงินในต่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรอการลงทุน หรือเพื่อชาระค่าใช้ จ่ายของกองทุน รวมทัง้ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรื อ
การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทังนี
้ ้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไ ว้ ซึ่ง
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note)

2.

ในกรณี ที่ กองทุน ไม่ส ามารถเข้ า ลงทุน ในกองทุน Allianz Oriental Income Fund ได้ บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จะน าเงิน ไปลงทุน ในกองทุน รวม
ต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายใกล้ เคียง ซึง่ เป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (retail fund) โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ในการพิจารณาลงทุน
ในกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะมีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนและสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนัน้

3.

ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนาไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น อย่างไร
ก็ดี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนาเงินลงทุนบางส่วนหรื อทัง้ หมดกลับเข้ ามาลงทุนในประเทศ หรื อสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าไ ด้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการกองทุนหรือปฎิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์
ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้จดั การกองทุนพิจารณาแล้ วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับวงเงินที่ได้ รับอนุญาตให้ นาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรื อลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ และ/หรื อนโยบายการ
ลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจานวนเงินที่ได้ จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตังกองทุ
้
น เพื่อนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ อย่าง
เหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุให้ เชื่อได้ ว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

4.

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริษัทจัดการจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนหลัก
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) แจ้ งเหตุที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้ อมแนวทางการดาเนินการโดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(2) ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการตาม (1) ให้ แล้ วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดาเนินการให้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนินการแล้ วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ ผ้ ูที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับสถานะของ
กองทุนรวม และบริษัทจัดการจะดาเนินการให้ บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวด้ วย
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดาเนินการตามข้ อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -

บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 2
ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัด การขอสงวนสิทธิในกรณี ที่ มีการด าเนิน การเปลี่ยน/โอนย้ าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้ น ไม่นาเรื่ องการลงทุน หรื อมีไว้ ซึ่ งทรัพย์สิน ใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญ ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับ ใช้ ในช่วงดาเนินการ
คัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว
ทังนี
้ ้ การเคลื่อนย้ ายเงินทุนดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินบาทก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากเป็ นการเคลื่อนย้ ายเงินทุนกลับมา โดย
เก็บรักษาเงินลงทุนในรูปสกุลเงินบาท
5.

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้ เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรื อ
กองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรื อหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาให้
ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั การกองทุนซึ่งขึ ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือ หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลง
ประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี )

6.

ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุ น บริ ษัทจัดการอาจไม่นบั ช่วงระยะเวลาดังนีร้ วมด้ วย ทังนี
้ ้ โดยจะคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสาคัญ
(6.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(6.2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการจาหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้ รับคาสัง่ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อเพื่อรอการลงทุน ทังนี
้ ้ ต้ อง
ไม่เกินกว่า 10 วันทาการ

ผลตอบแทนที่ผ้ ลู งทุน
จะได้ จากเงินลงทุน :

โอกาสที่จะได้ รับจากผลกาไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้ รับเมื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ กรณีลกู ค้ าที่เป็ นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกาไรส่วนเกินดังกล่าว

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -

บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 3
คาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที่สาคัญของกองทุน
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

มีการกาหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
- ไม่มี
กองทุนรวมนี ้มีจานวนเงินทุนโครงการ (fund size) ล่าสุดเท่าใด
- 2,000 ล้ านบาท (หรือ จานวน 200 ล้ านหน่วย)
กองทุนรวมนี ้เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
- เหมาะสมสาหรับเงินลงทุนทีผ่ ้ ลู งทุนยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทตราสารทุนในต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนยอมรับและเข้ าใจความ
ผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนได้ ทงหมด
ั้
และต้ องการได้ รับผลตอบแทนที่ดีจากการนาเงินที่ได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุ นของ
กองทุนรวมต่างประเทศ ซึง่ เหมาะสมกับเงินลงทุนในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็ นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี
ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ผู้ลงทุนอาจจะได้ รับการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ ากว่ากองทุนเปิ ดทัว่ ไปที่ลงทุนในประเทศไทย เนื่องจาก
กองทุนเน้ นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ความแตกต่างด้ านเวลาของประเทศไทยและประเทศที่กองทุนไปลงทุน จึงอาจทาให้ บริษั ท
จัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และราคารับซื ้อคืนได้ ณ สิ ้นวันทาการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนจะได้ รับชาระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุน ภายใน 5 วันทาการนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุน Allianz Oriental Income Fund และกองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียน
ทัลเฟล็กซ์ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อาจทาให้ ได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินและอาจทาให้ มลู ค่าของตรา
สารที่ลงทุนเพิ่มขึ ้นหรือลดลงและอาจทาให้ เกิดความผันผวนต่อผลตอบแทนในรูปของเงินบาทได้ นอกจากนี ้ การลงทุนในประเทศที่สกุลเงินมีความผันผวน
หรือไม่มีเสถียรภาพก็อาจทาให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นหรือลดลงของเงินลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ อาจพิจารณาใช้ เครื่องมือ
ป้ องกันความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยจะใช้ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินมหภาคเพื่อคาดการณ์ทศิ ทาง
อัตราแลกเปลี่ยน
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสาร
ที่กองทุนหลักลงทุนไว้ และส่งผลให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน ทังนี
้ ้ กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ จะเน้ นลงทุน ในหน่วยลงทุนของ
กองทุน Allianz Oriental Income Fund โดยมี Allianz Global Investors Hong Kong Limited เป็ นผู้จดั การกองทุนและบริหารความเสี่ยง ซึง่ ผู้จดั การ
กองทุนจะวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามกระบวนการและกลยุทธ์ล งทุนที่
กาหนดไว้ อย่างเคร่งครัด และคานึงถึงเป้ าหมายการลงทุนที่กาหนดไว้ ในโครงการจัดการลงทุนเป็ นหลัก
กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรือไม่ อย่างไร
- ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
กองทุนรวมนี ้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีคือ วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

2. ข้ อกาหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน
⚫

กองทุนรวมนี ้มีวิธีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
วิธีการขายหน่ วยลงทุน
- มูลค่าขันต
้ า่ ของการสัง่ ซื ้อ 2,000 บาท ซึง่ คานวณเป็ นหน่วยลงทุนได้ โดยนาจานวนเงินที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน หารด้ วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึง่ เท่ากับมูลค่า
หน่วยลงทุน บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เช่น สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที่ .................... ซึง่ มีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ
10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะได้ รับจานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้ วย 10.15) เป็ นต้ น
- ท่านสามารถซื ้อหน่วยลงทุนได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น. ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่
ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ แก่ ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการหรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็ นต้ น
วิธีการรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน:
- โดยการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนขันต
้ ่า 2,000.00 บาท หรือ 200 หน่วย ซึง่ สามารถทาได้ ทกุ วันทาการซื ้อขายของกองทุนภายในเวลา 14.30 น. ที่บริษัท
จัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ แก่ ระบบอินเทอร์ เน็ตของ
บริษัทจัดการหรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็ นต้ น

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -

บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 4
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

กรณีใดที่บริษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกั บหรือ
เพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดาเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธหรือ
ระงับการสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมสาหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลดังทีก่ ล่าวมาข้ างต้ น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวรก็ได้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริษัทจั ดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุน
ทราบล่วงหน้ าก่อนการใช้ สิทธิปิดรับคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน รวมทังประกาศไว้
้
ในระบบ
อินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมนี ้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ว และการ
หยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้ อย่างไร
- กองทุนรวมนี ้มีข้อกาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดเวลาชาระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รับไว้ แล้ว และการ
หยุดรับคาสัง่ ซื ้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 10. ข้ อ 11. และข้ อ 12. ตามลาดับ
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
- เปิ ดให้ สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยให้ เป็ นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จากัด” ซึง่ บริ ษัท
จัดการได้ ประกาศไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com)
กองทุนรวมนี ้กาหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้ อจากัดการโอนไว้ อย่างไร
- กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมสาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไป ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอน
หน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริ กา (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน
หากการโอนนันเป็
้ นการโอนหรือจาหน่ายให้ แก่บคุ คลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา
- ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นคาขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการและ/หรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคื นหน่วยลงทุน
พร้ อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ ามี)
- ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน
แล้ ว ซึง่ นายทะเบียนจะดาเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั
ขอโอนหน่วยลงทุนและคาขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ จากช่องทางใด
- ท่านสามารถติดตามข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ท่านสามารถซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ได้ หรือไม่ ?
- ได้ ทังนี
้ ้ การซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกาหนด และวิธีปฏิบตั ทิ ี่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื ้อขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนนี ้เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ฯ ได้ ที่บริษัท เอไอเอ
จากัด โทรศัพท์ 0-2634-8888 หรื อ AIA Call Center 1581

3. สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
⚫ กองทุนรวมนี ้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- กองทุนรวมนี ้จะใช้ ระบบไร้ ใบสาคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดาเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิ ดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรื อ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
⚫ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่างไร
- กองทุนนี ้มีข้อจากัดในการใช้ สิทธิออกเสียงในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของ
้
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกิน
ดังกล่าว
⚫ ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นของบริ ษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที่ผ้ ถ
ู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการ
ดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการเพิ่มเติม หรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดาเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ที่สานักงานของบริษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
⚫ กองทุนรวมนี ้มีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถร้ องเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207
- กองทุนรวมนี ้ไม่มีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่าว
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
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4. บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
⚫

ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ ซึ่งอย่ างน้ อยต้ องมีรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร จานวนกองทุนรวมทัง้ หมดภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัท
และมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิของกองทุนรวม
- กรรมการของบริษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
(1) นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร
(2) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริญ
(4) นายฐิติวฒ
ุ ิ สุขพรชัยกุล
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(6) นางสาวจิราพร โพธิ์ไพโรจน์
(7) นายเทซึ นาคากาวะ
(8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจู บุดดาราจู
(9) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์
- จานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
้
การบริหารจัดการของบริษัท 143 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 418,663 ล้ านบาท

⚫

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)
ชื่อ นามสกุล
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นายวิพธุ เอื ้ออานันท์
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(5) นายจาตุรันต์ สอนไว
(6) นางสาวพรทิพา หนึ่งน ้าใจ
(7) นางสาวจิตอารีย์ ฤทธิพนั ธ์
(8) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ
(9) ดร. ฐนิตพงศ์ ชื่นภิบาล
(10) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
(12) นายสาธิต บัวชู
(13) นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
(14) นายปี ติ ประติพทั ธิ์พงษ์
(15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์
(16) นายชูศกั ดิ์ อวยพรชัยสกุล
(17) นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์
(18) นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
(19) นายเกียรติศกั ดิ์ ปรีชาอนุสรณ์
(20) นายธนียะ เภาสู่
(21) นางสาวคุณธิดา ดนูพิพกั ษ์
(22) นายศุภศิษฎ์ เทียนสุกใส

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -

ตำแหน่ ง
กรรมการผู้จดั การ
ประธานเจ้ าหน้ าที่กลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายการลงทุนตราสารทุน
รองประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายการลงทุนต่างประเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายการลงทุนตราสารหนี ้
ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการซื ้อขายหลักทรัพย์
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายกากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายบริหารความเสีย่ งด้ านการลงทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้อานวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์

บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทัง้
หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่ าว
ชื่อ นามสกุล
นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา

นายสาธิต บัวชู

นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์

นายปี ติ ประติพทั ธิ์พงษ์

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์

นายจาตุรันต์ สอนไว

นายชูศกั ดิ์ อวยพรชัยสกุล

นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์, CFA

นางสาววรดา ตันติสนุ ทร

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรติ
นิยม) Carnegie Mellon University,
U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี (การเงิน) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน) จุฬา
กรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการเงิน Rochester
Institute of Technology, New York
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาโท สาขาการเงิน University of
Manchester, U.K.
-ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ และ
การบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด
University of LA VERNE, CA, USA
- Bachelor of Science, Sirindhorn
International Institute of Technology,
Thammasat University, Thailand
- ปริญญาโท การเงิน บัญชีและการ
จัดการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) Bradford
University
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ที่ Louvain School of Management,
ประเทศเบลเยี่ยม)
-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรติ
นิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-ปริญญาโท สาขาการเงิน, University of
Bath, UK
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรติ
นิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -

ประสบการณ์ การทางาน
- บลจ. กรุงศรี จากัด
- บลจ. กรุงศรี จากัด

หน้ าที่ความรับผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน

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

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์

- บลจ. กรุงศรี จากัด
- บลจ. กรุงศรี จากัด
- บลจ. กรุงศรี จากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายลูกค้ าบุคคลเเละ
บริการ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

- บลจ. กรุงศรี จากัด
- บลจ. กรุงศรี จากัด
- บมจ. ธนาคารทิสโก้

- บลจ. กรุงศรี จากัด
- บลจ. ไทยพาณิชย์ จากัด
- Exxon Mobil Limited, U.S.

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนีแ้ ละ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- Investment Product Manager
- Downstream Coordinator

- บลจ. กรุงศรี จากัด
- บลจ. ทิสโก้ จากัด
- บมจ. ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุนและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- นักลงทุนสัมพันธ์

- บลจ. กรุงศรี จากัด
- บมจ. ธนาคารทหารไทย

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การฝ่ ายบริหารความเสี่ยงด้ าน
การลงทุน
- ผู้จดั การผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน

- บลจ. กรุงศรี จากัด
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน
- นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน

บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
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รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (selling agent) นายทะเบียนหน่ วยลงทุน (registrar) และผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee)
- รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมีโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ดบี ีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี ้ จากัด
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชั่น พาร์ ทเนอร์ จากัด
บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์คนั ทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด
บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพบั บลิค จากัด
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -

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

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชนั่ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จากัด

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

- รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
- รายชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2128-2316
ทังนี
้ ้ นอกจากหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ
้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
5. ช่ องทางที่ผ้ ลู งทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้
⚫ ท่านสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนีไ้ ด้ ที่สานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -
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ปั จจัยควำมเสี่ยงของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กองทุนจะพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื ้นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชาระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสี่ยงจากตราสารหนี ้/เงินฝากที่กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชาระหนี ้ โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี ้/เงินฝากนัน้ ๆ ไม่สามารถชาระคืนเงินต้ นหรือ
ดอกเบี ้ยให้ กองทุนเมื่อถึงวันที่ครบกาหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี/้ เงินฝากที่มีคณ
ุ ภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี ้หรือผู้ออกตราสารหนีข้ องบริษัทเอกชนทัว่ ไปจะต้ องได้ รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึน้ ไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี ้ภาครัฐ ซึง่ มีความเสี่ยงจากการผิดนัด
ชาระหนี ้ทังเงิ
้ นต้ นและดอกเบี ้ยในระดับต่า กองทุนจึงมีความเสี่ยงประเภทนี ้ต่า
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่อาจจะเพิ่มสูงขึ ้นหรือลดต่าลง ซึง่ จะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหุ้นที่กองทุนหลัก
ลงทุนหรือมีไว้ และอาจขึ ้นอยู่กบั แนวโน้ มของอัตราดอกเบี ้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร
ปริมาณการซื ้อขายหุ้น เป็ นต้ น ดังนัน้ หากราคาหุ้นที่ลงทุนลดลงหรือปรับตัวสูงขึ ้น จะส่งผลให้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงหรือเพิ่มขึ ้นได้ เช่นกัน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสดั ส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคานึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไปลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพคล่องในการซื ้อขาย หรือตราสารหนี ้ที่มีสภาพคล่องน้ อย ทังนี
้ ้ สภาพคล่องของตราสาร
อาจจะขึ ้นอยู่กบั สภาพขนาดของตลาดตราสารหนี ้และตลาดหุ้นของแต่ละประเทศที่ไปลงทุน โดยอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหรือความสามารถในการขาย
หลักทรัพย์หรือตราสารซึง่ จะส่งผลต่อการดาเนินงานของกองทุน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนี ้ทัว่ ไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุ
ของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้ วแต่กรณี ต่ากว่า 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรับ
ชาระคืน จึงทาให้ ช่วยลดความเสี่ยงด้ านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้
5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk):
เนื่องจากกองทุนเปิ ดกรุงศรี โอเรียนทัลเฟล็กซ์ นาเงินลงทุนซึง่ เป็ นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ จึงอาจมีความเสี่ยงที่
เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินของทังสองสกุ
้
ลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ ้นจากวันทีก่ องทุนเข้ าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงิน
ต่างประเทศที่เข้ าลงทุนนัน้ (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ เป็ น 29.00 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ) จะทาให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนเมื่อ
คานวณเป็ นสกุลเงินบาทน้ อยลง ในทางตรงกันข้ ามหากค่าเงินบาทมีคา่ อ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ เป็ น 31.00 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ)
จะทาให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนเมื่อคานวณเป็ นสกุลเงินบาทมากขึ ้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจของบริษทั จัดการ ซึง่
จะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) เพื่อป้ องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ ้นได้ จากการ
ลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีแนวโน้ มอ่อนค่า อย่างมี
นัยสาคัญ และอาจมีต้นทุนสาหรับการทาธุรกรรมป้ องกันความเสี่ยง โดยทาให้ ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นทังนี
้ ้ การป้ องกันความ
เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้ องกันความเสี่ยงได้ ทงหมด
ั้
และหากคาดการณ์ผิดจะทาให้ เสียโอกาสในการได้ รับ
ผลตอบแทนที่มากขึ ้น
6. ความเสี่ยงจากการเข้ าทาสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Leverage Risk):
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดการอาจพิจ ารณาใช้ หรื อไม่ใช้
เครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าว กรณีที่มีการใช้ เครื่องมือป้ องกันความเสี่ยง อาจป้ องกันความเสี่ยงไม่ได้ ทงหมด
ั้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทาธุรกรรมป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้ เหมาะสม เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -

บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 10
7. ความเสี่ยงของคู่สัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (Counterparty Risk):
ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า โดยที่บริษัทจัดการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาที่กระทานอกศูนย์สญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่ค่สู ญ
ั ญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะเลือกคูส่ ญ
ั ญากับสถาบันการเงินที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงิน
ต่างประเทศที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับทีส่ ามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรื อสถาบันการเงินหรือผู้ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country and Political Risk):
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้ องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้ อจากัด
ทางด้ านกฎหมาย และการทาธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ทังนี
้ ้ ความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้ เกิดความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุน
สภาพคล่อง สภาวะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับประเทศนัน้ ๆ เป็ นต้ น ซึง่ อาจทาให้ กองทุนไม่ได้ รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (country rating) ที่ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยง
ดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
9. ความเสี่ยงจากข้ อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk):
กองทุนอาจได้ รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกาหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึง่ รวมถึงช้ อจากัดของ
การเคลื่อนย้ ายเงินตราต่างประเทศเข้ า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้ กองทุนอาจไม่สามารถนาเงินลงทุนกลับประเทศได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพื ้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุน
ลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนันๆ
้ ซึง่ อาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี ้ได้

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -
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สรุปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรัพย์ สิน
1. ตราสารภาครัฐไทย
2. หน่วยลงทุนของกองทุนหลักตามที่ระบุในข้ อ 3.13.2 ส่วนที่ 1 ข้ อ 1
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี ้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน
4. ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มี
ลักษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคล
ดังนี ้
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียน
หรืออยู่ในระบบของ regulated market
5. ทรัพย์สินดังนี ้
5.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1.1 เป็ นตราสารหนี ้ ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันใน
้
ต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
ต่างประเทศที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย)
5.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
5.1.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
5.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน
และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.1.3.1 หรือ 5.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้ องบุคคลดังนี ้
5.1.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จากัดอัตราส่วน
โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี ไม่ต่ากว่า 80%
ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือ
ผู้มีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)
ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น ้าหนักของตราสารทีล่ งทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 12
5.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้ อ 5.1.3.3.1 – 5.1.3.3.2
5.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้น
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
5.2 ธุรกรรมดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.2.1 OTC derivatives
5.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.2 ส่วนที่ 1 ข้ อ 2 ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรืออยู่ในระหว่าง
IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สาหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลาด
ซื ้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ ไขเหตุ
ที่อาจทาให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ประเภททรัพย์ สิน
ั ญาใน
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit)
ประเภททรัพย์ สิน
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่นิติบคุ คลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา
ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม derivatives)
2. ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ ดาเนินการให้ มีการ
รับโอนสิทธิเรียกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้ กองทุน
สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
3. derivatives ดังนี ้
การเข้ าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี เว้ นแต่เป็ น
กองทุนรวมที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลี่ยตามรอบอายุ
กองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช่กบั กองทุนรวมที่อายุโครงการคงเหลือ
< 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ > 1
ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -

บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 13
อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ประเภททรัพย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1. ตราสารหนี ้ ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ 1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี ้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารราย
ภาครัฐไทย)
นัน้ ตามที่เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตรา
สารมีหนี ้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบ
การเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนามูลค่าหนี ้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี ้สิน
ทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทางการเงินนันจะต้
้ องเป็ นข้ อมูลที่
มีการเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนี ้สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผย
ไว้ ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบ
การเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตราสาร ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้ อนี ้ของผู้ออกรายนันเป็
้ นรายครัง้ เว้ นแต่ในกรณีทผี่ ้ อู อกตราสารได้ มี
การยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนี ้โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี credit
rating อยู่ในระดับต่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating บริษัทจัดการจะลงทุน
เพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของบริษทั จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื่น
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุ
้
นรวม หรือกองทุน CIS
2. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้ โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ทังนี
้ ้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -

บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 14
ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซอื ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่คานวณ)
รายการที่เรียกเก็บ

ไม่ เกิน 2.0437

1 ธ.ค. 61 –
30 พ.ย. 62
1.0414

เรียกเก็บจริง
1 ธ.ค. 62 –
30 พ.ย. 63
1.0204

1 ธ.ค. 63 –
30 พ.ย. 64
1.0064

อัตราตามโครงการ

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้
o

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (2)

ไม่เกิน 1.6050

0.8025

0.8025

0.8025

o

ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.0642

0.0321

0.0321

0.0321

0.1605

0.1605

0.1730

(3)

o

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 0.3210

o

ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

ตามที่จ่ายจริง

0.0338

0.0253

0.0113

o

ค่าใช้ จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ

ไม่เกิน 0.5350

-

-

-

o

ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย

ไม่เกิน 1.0700

-

-

-

ไม่เกิน 1.6050

-

-

-

รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด

ไม่เกิน 2.0437

1.0414

1.0204

1.0064

ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

ตามที่จ่ายจริง

-

-

-

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ ได้
o

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน (1) (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการที่เรียกเก็บ

อัตราตามโครงการ

เรียกเก็บจริง
1 ธ.ค. 62 –
30 พ.ย. 63
1.50

1 ธ.ค. 63 –
30 พ.ย. 64
1.50

o

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (4)

ไม่เกิน 3.00

1 ธ.ค. 61 –
30 พ.ย. 62
1.50

o

ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

o

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า

ไม่เกิน 3.00

1.50

1.50

1.50

o

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

o

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 10 บาท ต่อ
1,000 หน่วย หรือ
เศษของ 1,000 หน่วย

ไม่เกิน 10 บาท ต่อ
1,000 หน่วย หรือ
เศษของ 1,000 หน่วย

ไม่เกิน 10 บาท ต่อ
1,000 หน่วย หรือ
เศษของ 1,000 หน่วย

ไม่เกิน 10 บาท ต่อ
1,000 หน่วย หรือ
เศษของ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรื อ
ภาษีอื่นใดแล้ ว
(2) กองทุนหลักจะคืนค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ให้ แก่กองทุนโดยคืนเป็ นเงินสดหรือหน่วยลงทุนเพื่อไม่ให้ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ ้าซ้ อน
(3) ปั จจุบนั เรียกเก็บในอัตราร้ อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2562 เป็ นต้ นไป
(4) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่ าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับ ผู้ลงทุนแต่ล ะกลุ่มไม่เท่ากัน ทัง้ นี ้ บริ ษัท จัดการจะแจ้ งให้ ผู้ลงทุนทราบ
รายละเอียดล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิ ดประกาศ ณ สานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืน

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
PTR = 30.95%

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -

บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 15
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่ อภาระผูกพันของกองทุนรวม
รายละเอียดการลงทุน ณ 30 พฤศจิกายน 2564

หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินต่ างประเทศ
หน่วยลงทุน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินฝากธนาคาร
FITCH-LONG
Rate BBB
สัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
Rate A
FITCH-LONG
Rate AA+
Rate AA
Rate AAอื่นๆ
ลูกหนี ้
เจ้ าหนี ้
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -

มูลค่ าตามราคาตลาด

% NAV

9,059,188.91

2.02

5,041,312.51

1.12

4,017,876.40
446,066,384.70

0.90
99.49

446,066,102.72

99.49

281.98
(16,635,746.42)

0.00
(3.71)

(4,319,183.85)
(4,892,467.20)

(0.96)
(1.09)

(3,470,575.00)
(2,447,690.22)
(1,505,830.15)
9,844,877.60
10,900,102.33
(612,964.31)
(442,260.42)

(0.77)
(0.55)
(0.34)
2.20
2.43
(0.13)
(0.10)

448,334,704.79

100.00

บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 16
รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ณ 30 พฤศจิกายน 2564
ประเภทสัญญา

คู่สัญญา

สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กสิกรไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.เกียรตินาคิน
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.กรุงไทย
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต
สัญญาฟอร์ เวิร์ด บมจ.ธ.ทหารไทยธนชาต

วัตถุประสงค์

ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง
ป้ องกันความเสี่ยง

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -

มูลค่ าสัญญา
(Notional Amount)
37,295,953.00
30,587,938.50
18,738,329.80
6,651,522.91
39,163,138.00
22,159,065.00
18,091,810.80
34,667,935.50
25,097,020.80
38,145,920.00
118,773,487.50
60,421,809.50
22,444,710.00
18,397,818.00
49,532,200.00

% NAV

วันครบกาหนด

กาไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

(0.1281)
(0.1952)
(0.0125)
0.0008
(0.2145)
(0.2092)
(0.1613)
0.0382
(0.4511)
(0.6402)
(0.7741)
(1.0952)
0.1451
0.0928
(0.1060)

14 ม.ค. 2565
21 ม.ค. 2565
21 ม.ค. 2565
2 ธ.ค. 2564
7 ม.ค. 2565
14 ม.ค. 2565
21 ม.ค. 2565
4 ก.พ. 2565
3 ธ.ค. 2564
3 ธ.ค. 2564
18 มี.ค. 2565
23 ธ.ค. 2564
14 ม.ค. 2565
21 ม.ค. 2565
25 ก.พ. 2565

(574,494.23)
(875,265.03)
(56,070.89)
3,744.67
(961,629.48)
(937,992.42)
(723,291.32)
171,478.33
(2,022,220.80)
(2,870,246.40)
(3,470,575.00)
(4,910,331.80)
650,578.07
415,850.62
(475,280.74)

บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 17
คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
• ตราสารหนีร้ ะยะกลางและระยะยาว
TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

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

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

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

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

Ca
C

คาอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสีย่ งต่าที่สดุ
ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสีย่ งต่ามาก

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่า

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื่อถือต่ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ามาก

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี ้สูงที่สดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกาไร (speculative grade)

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

ระดับการลงทุน (investment grade)

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

อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถ
ชาระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกาหนด

• ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คาอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชาระหนี ้ที่ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื่น
ผู้ออกตราสารหนี ม้ ีส ถานะทัง้ ด้ า นการตลาดและการเงิน ที่ แ ข็งแกร่ งในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชาระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชาระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่ยอมรับได้
มีความสามารถในการชาระหนี ้ระยะสันที
้ ่ค่อนข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชาระหนี ้ได้ ตรงตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกาหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนัน้ เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คาเสริมท้ าย (tha) จะระบุไว้ ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสาหรับประเทศไทย

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -

บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 18
ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
% ตามช่ วงเวลา

ผลการดาเนินงาน
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 พ.ย. 2564

% ต่ อปี

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(1 มีนาคม 2550)

Year to
Date

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
3 ปี
5 ปี
10 ปี

KF-ORTFLEX

7.57%

-2.10%

-2.33%

14.30%

22.28%

12.86%

10.41%

6.04%

ดัชนีชี ้วัด (Benchmark)*

8.99%

-1.08%

-0.68%

14.27%

11.01%

8.56%

8.96%

4.77%

ความผันผวนของผลการดาเนินงาน

18.06%

14.88%

15.33%

17.63%

19.61%

17.38%

15.12%

16.57%

ความผันผวนของตัวชี ้วัด

13.35%

12.31%

12.34%

13.08%

15.07%

13.29%

13.37%

18.55%

หมายเหตุ : * ดัชนีชี ้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net) ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท
ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้ จดั ทาตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -29.88%
*กรณีกองทุนจัดตังไม่
้ ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นนับตังแต่
้ จดั ตังกองทุ
้
น

การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ 30 พฤศจิกายน 2564
- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ ที่ www.krungsriasset.com

คาเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชีช้ วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ ิได้ เป็ นการแสดงว่าสานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวน
ของกองทุนรวม หรือได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนัน้
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จากัด เช่นเดียวกันกับที่
บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ซึ่งอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทัง้ นี ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอื่นเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมนี ้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปนุ่ และไต้ หวัน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย

ข้ อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -

บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 19
ภาคผนวก
สรุปข้ อมูลสาคัญที่ผ้ ลู งทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ด Allianz Oriental Income Fund ซึ่งเป็ นกองทุนรวมในต่ างประเทศที่
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ ไปลงทุน
ชื่อ

Allianz Oriental Income Fund

ประเภท

กองทุนเปิ ด

วัตถุประสงค์ และนโยบาย

ให้ ผลตอบแทนระยะยาวแก่ผ้ ลู งทุนในรูปของกาไรส่วนเกินทุน โดยมีนโยบายลงทุนในตรา
สารหนี ้ หุ้นกู้แปลงสภาพ และหลักทรัพย์ข องบริ ษัทที่ มีผลตอบแทนดีในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก (Asia Pacific Region) เป็ นหลัก

อายุโครงการ

ไม่กาหนด

การจ่ ายเงินปั นผล

ไม่มี

มูลค่ าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครั ง้ แรก

5,000 เหรียญสหรัฐฯ

มูลค่ าขัน้ ต่าของการสั่งซือ้ ครั ง้ ถัดไป

1,000 เหรียญสหรัฐฯ

มูลค่ าขัน้ ต่าของการสั่งขายคืน

1,000 เหรียญสหรัฐฯ

มูลค่ าขัน้ ต่าของเงินคงเหลือในบัญชี

3,000 เหรียญสหรัฐฯ

วันที่เสนอขายและรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน

ทุกวันทาการ ภายในเวลา 4.00 PM (Singapore time)

บริษัทจัดการ

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

ผู้จัดการลงทุน (Investment Manager)

RCM Asia Pacific Limited

ผู้จัดจาหน่ ายทั่วไป, ส่ งเสริมการขาย และตัวแทนที่
ประจาอยู่ ณ ฮ่ องกง (General Distributor, Promotor and
the Hong Kong Representative)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ , บัญชีกองทุน
(Custodian, Fund Accountant)
นายทะเบียน (Registrar)

Allianz Global Investors Hong Kong Limited

ผู้สอบบัญชี (Auditor)

PricewaterhouseCoopers S.ar.l.

กฎหมายที่ใช้ ในการจัดตัง้

จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมาย Grand Duchy of Luxembourg ซึง่ อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของ
หน่วยงานกากับดูแลด้ านหลักทรัพย์และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

แหล่ งข้ อมูล

www.allianzglobalinvestors.com.hk

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -

State Street Bank Luxembourg S.A.
RBC Dexia Investor Services Singapore Pte Limited

บริษท
ั หลักทรัพย์จด
ั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด

หน้ า 20
สรุปกระบวนการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงของกองทุน Allianz Oriental Income Fund
(Summary of Investment Process and Risk Management of Allianz Oriental Income Fund)
กระบวนการลงทุน กระบวนการลงทุนของกองทุน Allianz Oriental Income Fund ใช้ การผสมผสานระหว่างวิธีการวิเคราะห์แบบบนลงล่าง (Top down
approach) และล่างขึ ้นบน (Bottom up approach) โดยเริ่ มต้ นจากการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค อุตสาหกรรม และหลักทรัพย์ โดยปั จจัยแห่งความสาเร็ จ
ได้ แก่ การคัดเลือกหลักทรัพย์จากการวิเคราะห์แบบ Grassroot ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์หลักทรัพย์เชิงลึกโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในสาขาต่างๆ จาก
การวิเคราะห์แนวโน้ มธุรกิจ การเยี่ยมชมกิจการ การสัมภาษณ์ผ้ บู ริหาร รวมทังการประยุ
้
กต์ใช้ เครื่องมือการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อประมาณการ
ศักยภาพการลงทุนของตราสารและหลักทรัพย์ กระบวนการลงทุน ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ ดังนี ้
1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค อุตสาหกรรม และบริษัท โดยฐานข้ อมูลของผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในแต่ละประเทศ ภูมิภาค และกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อ
วิเคราะห์แนวโน้ มการลงทุนทัง้ ในระยะสันและระยะยาว
้
ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยให้ ความสาคัญกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
รวมทังคุ
้ ณภาพการบริหารจัดการ
2. การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยใช้ เครื่ องมือการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น อัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี
ต่อหุ้น อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น อัตราผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้น กระแสเงินสดอิสระ และอัตราผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุน
เป็ นต้ น โดยการวิเคราะห์ค่าเปรียบเทียบกับตลาด อุตสาหกรรม และการเปลี่ยนแปลงในอดีต
3. การคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยการแสดงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในสาขาต่างๆ โดยให้ ความสาคัญกับการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของผลประกอบการ
คุณภาพผู้บริหาร สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม และคุณภาพงบการเงิน เป็ นต้ น
4. การจัดสรรเงินลงทุนและการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ โดยการจัดสรรเงินลงทุนในภูมิภาคและประเทศต่างๆ การจัดสรรเงินลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ เช่น
ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน และตราสารการเงินระยะสัน้ รวมทังการให้
้
น ้าหนักลงทุนรายหลักทรัพย์
5. การควบคุมและติดตามผลการดาเนินงาน โดยการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อทบทวนกระบวนการและแนวทางการวิเคราะห์การลงทุนดังกล่าว
ข้ างต้ น โดยให้ ความสาคัญทังในด้
้ านผลตอบแทนและความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง ทีมผู้บริ หารกองทุนพิจารณาความเสี่ยงในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการลงทุน โดยเฉพาะขัน้ ตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์ และการ
จัดสรรเงินลงทุนและการจัดกลุ่มหลักทรัพย์
ในขันตอนการคั
้
ดเลือกหลักทรัพย์ ทีมผู้บริหารกองทุนเน้ นการวิเคราะห์เชิงลึกในคุณภาพการลงทุนผ่านความแข็งแกร่งของงบการเงิน องค์กร ผู้บริหาร และ
มูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากศักยภาพการสร้ างอัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบกับระดับความเสี่ยง
ในขัน้ ตอนการจัด สรรเงิน ลงทุน และการจัด กลุ่มหลักทรัพย์ ที มผู้บ ริ ห ารกองทุน จะประเมิน ภาพรวมทางเศรษฐกิจ และเปรี ยบเที ยบสภาพคล่อง อัต รา
ผลตอบแทน และค่าความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนของตราสารประเภทต่างๆ และบริ หารความเสี่ยงผ่านการกาหนดสัดส่วนการลงทุน โดยเน้ นการ
กระจายเงินลงทุน วินยั การลงทุน การวิเคราะห์ทางปั จจัยพื ้นฐาน และการประเมินมูลค่า
ทัง้ นี ้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ ห ารการลงทุน จะติด ตามและทบทวนการลงทุนของกองทุนอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ ส อดคล้ องกับ คาแนะนาการลงทุนจากที ม
ผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการลงทุน และแนวทางการลงทุน ที่กาหนดไว้

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -
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หน้ า 21
ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซอื ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนหรือกองทุนรวม
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่ วยลงทุน
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
1.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ยกเว้ น (จากอัตราปกติไม่เกินร้ อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ยกเว้ น (จากอัตราปกติไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 2.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ปั จจุบันเรี ยกเก็บ
ร้ อยละ 1.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)

2.2 ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ บริการจัดการ
กองทุน (Administration fee)

เรียกเก็บอัตราคงที่ในอัตราร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของ NAV ค่าธรรมเนียมและ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่
จัดอยู่ภายใต้ Administration fee ได้ แก่
(1) ค่าธรรมเนียมผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
(2) ค่าใช้ จ่ายในการจัดพิมพ์รายงานกองทุนรวมเพื่อนาส่งต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) ค่าใช้ จ่ายสาหรับการประกาศในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับรายงานกองทุนรวม รายงานการชาระ
บัญชี ราคาซื ้อขายหน่วยลงทุน และรายได้ จากการจาหน่ายหรือนาเงินกลับเข้ ามาลงทุนใหม่
(4) ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชีกองทุน เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวตังแต่
้ ข้อ (1) ถึงข้ อ (4) รวมกันเท่ากับ
อัตราร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของ NAV

ความเสี่ยงของกองทุน Allianz Oriental Income Fund
1) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี ้ย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
2) ความเสี่ยงด้ านธุรกิจ (Business Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดาเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึง่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
ฐานะการเงิน หรื อความสามารถในการทากาไรของบริษัท โดยอาจมีสาเหตุมาจากภาวะการแข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร แนวโน้ มธุรกิจ หรือการ
เปลี่ยนแปลงจากปั จจัยภายในอื่นของบริษัท ซึง่ จะส่งผลทาให้ ผลการดาเนินงานหรือมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทนันลดต
้
่าลง
3) ความเสี่ยงด้ านเครดิต (Default Risk/Credit Risk) เป็ นความเสี่ยงอันเกิดจากการไม่ได้ รับชาระคืนหรือได้ รับชาระคืนไม่ตรงตามกาหนดเวลาของเงิน
ต้ นและ/หรื อผลตอบแทนอื่นๆ จากการลงทุนในตราสารหนี ้ ความเสี่ยงดังกล่าวมีแนวโน้ มเปลี่ยนแปลงตามฐานะการเงินหรือสภาพคล่องของบริษัทผู้
ออก ตราสาร เป็ นต้ น
4) ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง (Liquidity Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไปลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพคล่องในการซื ้อขาย หรื อตราสาร
หนี ้ที่มีสภาพคล่องน้ อย ทัง้ นี ้ สภาพคล่องของตราสารอาจจะขึน้ อยู่กับสภาพขนาดของตลาดตราสารหนีแ้ ละตลาดหุ้นของแต่ละประเทศที่ไปลงทุน โดย
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหรือความสามารถในการขายหลักทรัพย์หรือตราสารซึง่ จะส่งผลต่อการดาเนินงานของกองทุน
5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพของ
องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้ อจากัดทางด้ านกฎหมาย และการทาธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจมีผลให้
กองทุนอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้
6) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่อาจทาให้
ได้ รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินและอาจทาให้ มูลค่าของ ตราสารที่ลงทุนเพิ่มขึน้ หรื อลดลง นอกจากนี ้ การลงทุนในประเทศที่สกุลเงินมีความ
ผันผวนหรือไม่มีเสถียรภาพก็อาจทาให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของเงินลงทุนได้

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -
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หน้ า 22
ผลการดาเนินงานและข้ อมูลกองทุนของกองทุน Allianz Oriental Income Fund (กองทุนหลัก) *

*ข้ อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 จาก Fund Factsheet ของกองทุนหลัก

- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ -

บริษท
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ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
และ
ส่วนรายละเอียดข้อผูกพัน

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

Krungsri Oriental Flexible Fund
(KF-ORTFLEX)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิยาม :
โครงกำร หมำยถึง โครงกำรจัดกำรกองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์
กองทุนหรือกองทุนรวม หมำยถึง กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่ำงประเทศ หมำยถึง กองทุนรวมที่มีนโยบำยเพื่อนำเงินที่ได้จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนในประเทศไปลงทุนในต่ำงประเทศ
หนังสือชีช้ วน หมำยถึง หนังสือชีช้ วนที่มีรำยละเอียดตำมที่กำหนดโดยประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำ
ด้วยหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
บริษัทจัดกำร หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ผูจ้ ดั จำหน่ำย หมำยถึง นิติบคุ คลที่ได้รบั ใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ซ่งึ บริษัทอำจแต่งตัง้ ให้เป็ นผูท้ ำ
หน้ำที่ขำยหน่วยลงทุนในโอกำสต่อไป
ผูส้ นับสนุน/ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หมำยถึง ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นบุคคลที่บริษัทจัดกำร
มอบหมำยให้ทำหน้ำที่ขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีของกองทุนรวม
นำยทะเบียน หมำยถึง นำยทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หน่วยลงทุน หมำยถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน หมำยถึง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์
ระยะเวลำเสนอขำยครัง้ แรก หมำยถึง ระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนกองทุนครัง้ แรก
วันทำกำร หมำยถึง วันทำกำรของบริษทั จัดกำรตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
วันทำกำรซือ้ ขำย หมำยถึง วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดกำรกำหนดไว้ในรำยละเอียดโครงกำร ซึ่งเป็ นวันที่ตำมปฏิทินที่เป็ นวัน ทำกำร
ตำมปกติของบริษัทจัดกำร และวันทำกำรของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทำกำรของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี)
หรือตำมที่บริษัทจัดกำรจะประกำศกำหนดเพิ่มเติม
มูลค่ำหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหำรด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันที่คำนวณนัน้ โดย
คำนวณตำมหลักสำกลเป็ นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่ง และตัดตำแหน่งที่ 5 ทิง้
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณรำคำขำย หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้ และปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึน้
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณรำคำรับซือ้ คืน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ตดั ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
รำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณรำคำขำยบวกด้วยค่ำธรรมเนียมในกำรขำยหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)
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รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณรำคำรับซือ้ คืนหักด้วยค่ำธรรมเนียมในกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)
รำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) รำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีเป็ นกองทุนต้นทำง หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณรำคำรับซือ้ คืนของวันทำกำรสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุนต้นทำง หักด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
(2) รำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกรณีเป็ นกองทุนปลำยทำง หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณรำคำขำยของวันทำกำรก่อนวันที่กองทุน
ปลำยทำงจะได้รบั เงินจำกกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำง บวกด้วยค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
ตลำดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ หมำยถึง ศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ซ่งึ จัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รบั กำรจดทะเบียนหรือได้รบั อนุญำตให้ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มหี ลักทรัพย์ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์กรุงเทพ
คำเสนอซือ้ หมำยถึง คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจกำรเป็ นกำรทั่วไปที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ต้องปฏิบตั ิตำมประกำศว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
ในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร
แก้ไขรำคำย้อนหลัง หมำยถึง แก้ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็ นรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องโดยแก้ไขรำคำย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่รำคำหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้องจนถึงปัจจุบนั
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หรือผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุน ที่มีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง หรือกำรจ่ำยเงินซึ่งมี
มูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้องแทนกำรเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน
บริษัทย่อย หมำยถึง บริษัทจำกัดที่ตลำดหลักทรัพย์จดั ตัง้ ขึน้ และถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนหุน้ ที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท
จำกัดนัน้
กิจกำร หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ หรือบริษัท มหำชน จำกัด
สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยไทย หมำยถึง สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถำบันกำรเงิน
สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รบั อนุญำตให้จดั ตัง้ และจดทะเบียนกับสำนักงำน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทำกำร
ส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรลงทุน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
กรมธรรม์ประกันชีวิต หมำยถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกกรมกำรประกันภัย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หมำยถึง กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผเู้ อำประกันภัย เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำผูเ้ อำประกันภัยและบริษัท
ประกันภัยได้มีกำรทำสัญญำประกันชีวิตและสัญญำกำรลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีขอ้ ตกลงว่ำผูเ้ อำประกันจะชำระเงินค่ำเบีย้ ประกันชีวิตให้แก่
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บริษัทประกันชีวติ สำหรับกำรให้ควำมคุม้ ครองต่อกำรมรณะหรือกำรจ่ำยเงินเมื่อทรงชีพ และผูเ้ อำประกันภัยจะชำระเงินค่ำหน่วยลงทุนเพื่อลงทุนใน
กองทุนรวมโดยผ่ำนบริษัทประกันชีวิตในฐำนะตัวแทนสนับสนุน
บริษัทประกันชีวติ หมำยถึง บริษัทประกันชีวิตตำมกฎหมำยว่ำด้วยประกันชีวติ
มติพิเศษ หมำยถึง มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ำร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้ำงมำก หมำยถึง มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งเข้ำร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
คาอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคาย่อและความหมายของคาย่อ รวมถึงคาศัพท์ทปี่ รากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
“กลุ่มกิจกำร” หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทสี่ ภำวิชำชีพบัญชีกำหนดให้จดั ทำงบกำรเงินรวม
“กองทุนฟื ้ นฟู” หมำยถึง กองทุนเพื่อกำรฟื ้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรแห่งประเทศไทย
“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” หมำยถึง กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึน้ เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภำคตำมโครงกำร
จัดตัง้ กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตำมมติของที่ประชุมกลุ่มธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia
and Pacific Central Banks (EMEAP)
“กองทุน AI” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)
“กองทุน buy & hold” หมำยถึง กองทุนรวมที่ม่งุ เน้นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอำยุของทรัพย์สิน หรือครบอำยุ
ของรอบกำรลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอำยุของกองทุนรวม
“กองทุน CIS ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีลกั ษณะเป็ นโครงกำรลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment
scheme) ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำกองทุนดังกล่ำวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่
จัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
“กองทุน ETF ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทุน exchange traded fund ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
“กองทุน infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของประเทศต่ำง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
2. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนต่ำงประเทศที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน
รวมโครงสร้ำงพืน้ ฐำนตำม 1. ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำกองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนดังกล่ำวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“กองทุน LTF” หมำยถึง กองทุนรวมหุน้ ระยะยำว (Long Term Equity Fund)
“กองทุน private equity” หมำยถึง กิจกำรเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อำจจัดตัง้ ขึน้ ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด และมีลกั ษณะ
ของกิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี ้
1. กิจกำรเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรกำหนดกำรจัดกำรเงินทุนของกิจกำร
เงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ นกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจกำรเงินร่วมลงทุนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะครบถ้วน ดังนี ้
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(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตัง้ แต่ 2 รำยขึน้ ไป ทัง้ นี ้ ต้องมิได้เป็ นไปเพื่อแสวงหำประโยชน์จำกกำรจัดกำรทรัพย์สินส่วนตัว
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นกำรเฉพำะ
(ข) มีกำรมอบหมำยให้บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนและทรัพย์สินทีเ่ กิดจำกเงินทุน
(ค) มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรอื่นผ่ำนกำรเข้ำทำสัญญำกำรลงทุนในหุน้ หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในกำรได้มำซึ่งหุน้ ของ
กิจกำรนัน้ ในภำยหลัง โดยมีส่วนในกำรกำกับดูแลแผนธุรกิจกำรดำเนินงำนหรือกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดในลักษณะที่
สะท้อนถึงกำรมีบทบำทต่อกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรดังกล่ำว
“กองทุน property” หมำยถึง กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ซ่งึ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
3. foreign REIT
“กองทุน UI” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)
“กำรลดควำมเสี่ยง” หมำยถึง กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรลงทุนโดยกำรเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำใน derivatives ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหำผลประโยชน์โดยกำรเก็งกำไร (speculate)
2. มีผลให้ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นกำรลดควำมเสี่ยงทั่วไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของทรัพย์สินที่ตอ้ งกำรลดควำมเสี่ยง
4. สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
“โครงกำร” หมำยถึง โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
“เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก” หมำยถึง ทรัพย์สินดังนี ้
1. เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับเงินฝำก
2. สลำกออมทรัพย์ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรออมสิน
“เงินฝำกอิสลำม” หมำยถึง ข้อตกลงที่เป็ นไปตำมหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้กบั เงินฝำก โดยคู่สญ
ั ญำที่เทียบเคียงได้กบั ผู้
ฝำกสำมำรถเรียกคืนเงินต้นจำกคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยที่เทียบเคียงได้กบั ผูร้ บั ฝำกได้เต็มจำนวน ณ เวลำใด ๆ
“ดัชนีกลุ่มสินค้ำโภคภัณฑ์” หมำยถึง ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้ำโภคภัณฑ์หลำยชนิด
“ดัชนีเงินเฟ้อ” หมำยถึง ดัชนีที่จดั ทำขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรำเงินเฟ้อ
“ตรำสำรกึ่งหนีก้ ึ่งทุน” ตรำสำรทำงกำรเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภำพเป็ นหุน้ ได้
“ตรำสำรภำครัฐไทย” หมำยถึง ตรำสำรดังนี ้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบำล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้ กู้ ที่กระทรวงกำรคลังหรือกองทุนฟื ้ นฟูเป็ นผูม้ ีภำระผูกพัน
“ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ” หมำยถึง ตรำสำรที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตรำสำรภำครัฐไทยที่รฐั บำลต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรกลำง
หรือหน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือผูค้ ำ้ ประกัน แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนัน้

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

30/11/2021

Page 4

“ตรำสำร Basel III” หมำยถึง ตรำสำรเพื่อกำรนับเป็ นเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือต่ำงประเทศ ที่มีกำรอ้ำงอิงจำก
หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลสถำบันกำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)
“ตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ” หมำยถึง ศูนย์กลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จดั ให้มีขนึ ้ เพื่อกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ โดยมีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี ้
1. มีกำรรวบรวมคำเสนอซือ้ เสนอขำยหลักทรัพย์จำกผูเ้ สนอซือ้ หลำยรำยและผูเ้ สนอขำยหลำยรำย
2. มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีกำรในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ไว้เป็ นกำรล่วงหน้ำ โดยผูใ้ ห้บริกำรไม่อำจใช้ดลุ ย
พินิจในกำรจัดกำรซือ้ ขำยเป็ นประกำรอื่น และผูเ้ สนอซือ้ เสนอขำยยินยอมที่จะผูกพันตำมหลักเกณฑ์หรือระบบนัน้
“ธปท.” หมำยถึง ธนำคำรแห่งประเทศไทย
“ธพ.” หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย์
“บค.” หมำยถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
“บง.” หมำยถึง บริษัทเงินทุน
“บล.” หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์
“บลจ.” หมำยถึง บล. ที่ได้รบั ใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
“บริษัทจดทะเบียน” หมำยถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ที่ได้รบั กำรจดทะเบียนหรือได้รบั กำรอนุญำตให้ทำกำรซือ้ ขำยได้ใน SET
“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดทำและ
เปิ ดเผยล่ำสุด ทัง้ นี ้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่ปรำกฏในบัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุด
“บริษัทใหญ่” หมำยถึง บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดทำและ
เปิ ดเผยล่ำสุด ทัง้ นี ้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่ปรำกฏในบัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุด
“แบบ filing” หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อำ้ งอิงซึ่งกำหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
“ผูม้ ีภำระผูกพัน” หมำยถึง ผูท้ ี่มีภำระผูกพันในกำรชำระหนีต้ ำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่ำย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ำ้
ประกัน แล้วแต่กรณี
“ศูนย์ซอื ้ ขำยderivatives” หมำยถึง ศูนย์ซอื ้ ขำยดังนี ้
1. ศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives ที่ได้รบั ใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
2. ศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives ซึ่งจัดตัง้ ขึน้ และให้บริกำรได้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศและได้รบั กำรยอมรับจำกสำนักงำน
“หน่วย CIS” หมำยถึง หน่วยของกองทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภำยใต้บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ
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“หน่วย infra” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพืน้ ฐำนซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
2. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนต่ำงประเทศที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำย ต่ำงประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนตำม 1. ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“หน่วย private equity” หมำยถึง หน่วยของกิจกำรเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุน้ ใบทรัสต์ ตรำสำรหรือหลักฐำนแสดงสิทธิใน
ทรัพย์สิน ของกิจกำรเงินร่วมลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำกิจกำรดังกล่ำวจะจัดตัง้ ขึน้ ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรู ปแบบอื่นใด
1. กิจกำรเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรกำหนดกำรจัดกำรเงินทุนของกิจกำร
เงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ นกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจกำรเงินร่วมลงทุนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะครบถ้วน ดังนี ้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตัง้ แต่ 2 รำยขึน้ ไป ทัง้ นี ้ ต้องมิได้เป็ นไปเพื่อแสวงหำประโยชน์จำกกำรจัดกำรทรัพย์สินส่วนตัว
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นกำรเฉพำะ
(ข) มีกำรมอบหมำยให้บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนและทรัพย์สินทีเ่ กิดจำกเงินทุน
(ค) มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรอื่นผ่ำนกำรเข้ำทำสัญญำกำรลงทุนในหุน้ หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในกำรได้มำซึ่งหุน้ ของ
กิจกำรนัน้ ในภำยหลัง โดยมีส่วนในกำรกำกับดูแลแผนธุรกิจ กำรดำเนินงำนหรือกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดในลักษณะที่
สะท้อนถึงกำรมีบทบำทต่อกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรดังกล่ำว
“หน่วย property” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ซ่งึ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
3. foreign REIT
“หุน้ กูร้ ะยะสัน้ ” หมำยถึง หุน้ กูท้ ี่มีกำหนดเวลำชำระหนีไ้ ม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุน้ กู้
“B/E” หมำยถึง ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
“benchmark” หมำยถึง ตัวชีว้ ดั ของกองทุน ซึ่งเป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงและสอดคล้องกับนโยบำยกำร
ลงทุนของกองทุนนัน้
“CIS operator” หมำยถึง บุคคลดังนี ้
1. บลจ.ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท้ ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรกองทุน CIS ต่ำงประเทศ
“concentration limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีสว่ นได้เสียในกิจกำรทีล่ งทุน
“counterparty limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คสู่ ญ
ั ญำ
“CRA” หมำยถึง สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะ
ในภำคผนวก 5 ส่วนที่ 5
“credit derivatives” หมำยถึง derivatives ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรเคลื่อนย้ำยควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รบั กำรประกันควำมเสี่ยงจำก
คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งไปยังคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งซึ่งมีภำระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่ค่สู ญ
ั ญำอี กฝ่ ำยหนึ่ง
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่มีผลต่อกำรชำระหนี ้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รบั กำรประกันควำมเสี่ยง จะได้รบั ผลตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมสำหรับ
กำรมีภำระผูกพันดังกล่ำว
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“credit event” หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนีต้ ำมที่ระบุในข้อตกลงของตรำสำรหรือสัญญำ
“credit rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่จดั ทำโดย CRA ซึ่งเป็ นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรชำระหนีต้ ำมตรำสำรหรือสัญญำ
“currency risk” หมำยถึง ควำมเสี่ยงด้ำน FX
“delta” หมำยถึง อัตรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสัญญำ กับรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสัญญำ แล้วแต่กรณี
“derivatives” หมำยถึง สัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
“derivatives on organized exchange” หมำยถึง derivatives ที่ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives
“discount rate” หมำยถึง อัตรำส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่มีกำรลงทุนที่จะใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรนัน้
“DW” หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)
“foreign REIT” หมำยถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุน ใน
อสังหำริมทรัพย์หรือในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำกองทรัสต์หรือกองดังกล่ำวจะจัดตัง้ ในรูปบริ ษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“FX” หมำยถึง อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Exchange)
“GMS” หมำยถึง ประเทศกลุ่มอนุภมู ิภำคลุ่มแม่นำ้ โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรัฐประชำชนจีน (เฉพำะมณฑลยูนนำน)
“group limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิจกำร โดยกำรนำอัตรำส่วนกำรลงทุนในแต่ละบริษทั ที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรมำคำนวณ
รวมกัน
“guarantor rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผูม้ ีภำระผูกพันในฐำนะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ำ้ ประกัน
“international scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่ำงประเทศ
“investment grade” หมำยถึง credit rating ในระดับที่สำมำรถลงทุนได้
“IOSCO” หมำยถึง International Organization of Securities Commissions
“IPO” หมำยถึง กำรเสนอขำยตรำสำรต่อประชำชนเป็ นกำรทั่วไปในครัง้ แรก (Initial Public Offering)
“issue rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
“issuer rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำรหรือคู่สญ
ั ญำ
“market price” หมำยถึง มูลค่ำตำมรำคำตลำด
“MF” หมำยถึง กองทุนรวม (Mutual Fund)
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“MMF” หมำยถึง กองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)
“national scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภำยในประเทศ
“NAV” หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
“net exposure” หมำยถึง มูลค่ำกำรลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่ำเป็ นกำรลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่ำนกำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำที่ให้
ผลตอบแทนโดยอ้ำงอิงอยู่กบั ทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นผลให้กองทุนมีควำมเสี่ยงในทรัพย์สินนัน้
“Non-retail MF” หมำยถึง กองทุนรวมที่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็ นผูล้ งทุนประเภทสถำบัน ซึ่งอยู่ภำยใต้บงั คับของประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน
และกองทุนส่วนบุคคล
“notional amount” หมำยถึง มูลค่ำตำมหน้ำสัญญำของ derivatives
“obligation” หมำยถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ขอ้ ตกลงตำม credit derivatives อ้ำงอิงถึง (obligation category & obligation
characteristics)
“options” หมำยถึง สัญญำที่มีลกั ษณะตำม (3) ของนิยำม “สัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ” ในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ.
2546
“OTC derivatives” หมำยถึง derivatives ซึ่งซือ้ ขำยนอกศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives
“P/N” หมำยถึง ตั๋วสัญญำใช้เงิน (Promissory Note)
“portfolio duration” หมำยถึง อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จำกกำรคำนวณค่ำตำมมำตรฐำนสำกล
“product limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สนิ
“PVD” หมำยถึง กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (Provident Fund)
“regulated market” หมำยถึง ศูนย์กลำงที่จดั ช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผูค้ ำ้ เพื่อให้เกิดกำรเจรจำต่อรองซือ้ ขำยตรำสำรระหว่ำงกันได้ รวมทัง้ ให้
ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับตรำสำรนัน้ โดยศูนย์กลำงดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่กำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์
หรือตรำสำรที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์
“repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืน (repurchase agreement)
“retail MF” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)
“reverse repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรซือ้ โดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (reverse repurchase agreement)
“SBL” หมำยถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)
“securities lending” หมำยถึง ธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

30/11/2021

Page 8

“SET” หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“share warrants” หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้
“single entity limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ
“SIP” หมำยถึง Specific Investment Products
“SN” หมำยถึง ตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)
“sovereign rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผอู้ อกตรำสำรมีถ่นิ ที่อยู่ ซึ่งเป็ นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผิดนัด
ชำระหนีข้ องรัฐบำลของประเทศนัน้
“TBMA” หมำยถึง สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ ทย (Thai Bond Market Association)
“TSFC” หมำยถึง บล. ที่ได้รบั ใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation)
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“TSR” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในกำรซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
“underlying” หมำยถึง สินค้ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อำ้ งอิง
“WFE” หมำยถึง World Federation of Exchanges
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์
1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : Krungsri Oriental Flexible Fund
1.3. ชื่อย่อ : KF-ORTFLEX
1.4. ประเภทโครงกำร : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทกำรขำย : ขำยหลำยครัง้
1.6. กำรกำหนดอำยุโครงกำร : ไม่กำหนด
1.7. อำยุโครงกำร : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อำยุโครงกำรถึงวันที่ (กรณีกำหนดอำยุเป็ นช่วงเวลำ) : 1.9. เงื่อนไข (อำยุโครงกำร) :
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1.10. ลักษณะโครงกำร : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำร : 2,000,000,000.00 บำท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงกำร) :
2.3. มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย
2.5. รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก : 10.1000 บำท
2.6. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ แรก : 2,000.00 บำท
2.7. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : 2,000.00 บำท
2.8. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : 2,000.00 บำท
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : 200 หน่วย
2.10. มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ : 0 บำท
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ : 200 หน่วย
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นทีจ่ ะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
เพื่อเป็ นทำงเลือกแก่ผลู้ งทุนที่ตอ้ งกำรได้รบั ผลตอบแทนที่ดี และต้องกำรแสวงหำโอกำสในกำรลงทุนที่มำกกว่ำกำรลงทุนภำยในประเทศ โดยจะนำ
เงินลงทุนที่ได้จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ
3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม : ผสม
กำรลงทุนของนโยบำยกำรลงทุนแบบผสม :
- ตรำสำรทุน : ไม่กำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุน
- ตรำสำรหนี ้ : ไม่กำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

30/11/2021

Page 10

3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Allianz Oriental Income Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซือ้ ขำยในประเทศ : ลักเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG)
3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ
วงเงินกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน ไม่เกิน ล้ำนเหรียญ
3.5. นโยบำยกำรกูย้ ืม (ถ้ำมี) :
3.6. กำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ : กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
- กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุนหลัก Allianz
Oriental Income Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชวี ้ ดั (Active Management)
3.9. ดัชนีชวี ้ ดั /อ้ำงอิง (Benchmark) :
1.ดัชนี MSCI AC Asia Pacific Total Return (Net) สัดส่วน (%):100.00
หมำยเหตุ:ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ำค่ำสกุลเงินบำท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
หมำยเหตุ:
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ ริษัทจัดกำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำร
ลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจนถึงวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั คำอธิ บำยเกี่ยวกับ
ตัวชีว้ ดั และเหตุผลในกำรเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำที่ผลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
ข้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน และ/หรือ ประกำศ
ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ใน
กำรใช้เปรียบเทียบในกรณีทผี่ อู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทำหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตรำดังกล่ำวอีกต่ อไป โดยบริษัทบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำที่ผลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
ข้อมูลกำรตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
1. เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน Allianz Oriental Income Fund ซึ่งเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป (retail fund) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลืออำจจะลงทุนในตรำสำรแห่งหนีท้ ี่มลี กั ษณะคล้ำยเงินฝำก หรือตรำสำรแห่งหนี ้
ทั่วไป หรือเงินฝำกในสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยไทย ที่มีอำยุของตรำสำรหรือสัญญำ หรือระยะเวลำกำรฝำกเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่ำ 1 ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับดำเนินงำนของกองทุน รอกำรลงทุนในต่ำงประเทศ หรือรักษำสภำพคล่องของกองทุน หรืออำจจะลงทุนในตรำ
สำรหนี/้ เงินฝำกระยะสัน้ ในสถำบันกำรเงินในต่ำงประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรอกำรลงทุน หรือเพื่อชำระค่ำใช้จ่ำยของกองทุน รวมทัง้ ลงทุนใน
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หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ทัง้ นี ้
กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ สัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ ตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured
Note)
2. ในกรณีที่กองทุนไม่สำมำรถเข้ำลงทุนในกองทุน Allianz Oriental Income Fund ได้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทจี่ ะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวม
ต่ำงประเทศอื่นที่มีนโยบำยใกล้เคียง ซึ่งเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป (retail fund) โดยถือว่ำได้รบั มติจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ในกำรพิจำรณำ
ลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะมี หนังสือ
แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนและสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนัน้
3. ในภำวะปกติเงินลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนำไปลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศตำมวัตถุประสงค์หลักของกองทุนตำมที่ได้กล่ำวไว้
ข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบำงส่วนหรือทัง้ หมดกลับเข้ำมำลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดย
ถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรำยแล้ว และไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ไขโครงกำรกองทุนหรือปฎิบตั ิผดิ ไปจำกรำยละเอียดโครงกำร
กองทุน หำกเกิดเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผูจ้ ดั กำรกองทุนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำสถำนกำรณ์กำรลงทุนในต่ำงประเทศไม่เหมำะสม
(2) กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รบั อนุญำตให้นำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศ
(3) กรณีที่ไม่สำมำรถสรรหำ และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศใดๆ ที่มีนโยบำยกำรลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบำยกำร
ลงทุนของโครงกำร
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อกำรจัดตัง้ กองทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศได้
อย่ำงเหมำะสม
(5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่ำเพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
4. ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนในกองทุนหลักไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
กำหนด
(1) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วันทำกำรใดติดต่อกัน คิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมลู ค่ำทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทำงกำรดำเนินกำรโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ปรำกฏเหตุ
(2) ดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรดำเนินกำรตำม (1) ให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรำกฏเหตุ
(3) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมตำม (1) ต่อผูท้ ี่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผทู้ ี่สนใจจะลงทุนรับรูแ้ ละเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนะของ
กองทุนรวม และบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้บคุ ลำกรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำวด้วย
อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรตำมข้อ (2) บริษัทจัดกำรสำมำรถขอผ่อนผันต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีกำรดำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ำย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องกำรลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สินใน
ต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มำบังคับใช้ในช่วง
ดำเนินกำรคัดเลือกและ/หรือเตรียมกำรลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่ำว
ทัง้ นี ้ กำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนดังกล่ำวอำจอยู่ในรูปของสกุลเงินต่ำงประเทศหรือสกุลเงินบำทก็ได้ อย่ำงไรก็ตำม หำกเป็ นกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนกลับมำ
โดยเก็บรักษำเงินลงทุนในรูปสกุลเงินบำท
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5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนำคตให้เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of
Funds) หรือกองทุนรวมที่มีกำรลงทุนโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลับมำเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder
Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุนซึ่งขึน้ อยู่กบั
สถำนกำรณ์ตลำด โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 30 วัน ก่อนดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่ำว โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุน
กำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)
6. ในกำรคำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรอำจไม่นบั ช่วงระยะเวลำดังนีร้ วมด้วย ทัง้ นี ้ โดยจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ
(6.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(6.2) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้ งใช้ในกำรจำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจำกได้รบั คำสั่งขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอกำรลงทุ น ทัง้ นี ้
ต้องไม่เกินกว่ำ 10 วันทำกำร
3.12. รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :
สรุปสำระสำคัญ กองทุน Allianz Oriental Income Fund
ชื่อ : Allianz Oriental Income Fund
ประเภท : กองทุนเปิ ด
วัตถุประสงค์และนโยบำย : ให้ผลตอบแทนระยะยำวแก่ผลู้ งทุนในรูปของกำไรส่วนเกินทุน โดยมีนโยบำยลงทุนในตรำสำรหนี ้ หุน้ กูแ้ ปลงสภำพ และ
หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลตอบแทนดีในภูมิภำคเอเชีย แปซิฟิก (Asia Pacific Region) เป็ นหลัก
อำยุโครงกำร : ไม่กำหนด
ขนำดกองทุน : 737.13 ล้ำนเหรียญสหรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2549)
กำรจ่ำยเงินปันผล : ไม่มี
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งซือ้ ครัง้ แรก : 5,000 เหรียญสหรัฐฯ
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : 1,000 เหรียญสหรัฐฯ
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งขำยคืน : 1,000 เหรียญสหรัฐฯ
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของเงินคงเหลือในบัญชี : 3,000 เหรียญสหรัฐฯ
วันที่เสนอขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำกำร ภำยในเวลำ 4.00 PM (Singapore time)
บริษัทจัดกำร : Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
ผูจ้ ดั กำรลงทุน, ผูจ้ ดั จำหน่ำยทั่วไป, ส่งเสริมกำรขำย และตัวแทนทีป่ ระจำอยู่ ณ ฮ่องกง (Investment Manager, General Distributor, Promotor
and the Hong Kong Representative) : Allianz Global Investors Hong Kong Limited
ผูด้ แู ลผลประโยชน์, บัญชีกองทุน (Custodian, Fund Accountant) : State Street Bank Luxembourg S.A.
นำยทะเบียน (Registrar) : RBC Dexia Investor Services Singapore Pte Limited
ผูส้ อบบัญชี (Auditor) : PricewaterhouseCoopers S.ar.l.
ค่ำธรรมเนียม
1 ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
1.1 ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน : ยกเว้น (จำกอัตรำปกติไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน)
1.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ยกเว้น (จำกอัตรำปกติไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน)
2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม
2.1 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร : ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.0 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ปัจจุบนั เรียกเก็บร้อยละ 1.5 ต่อปี ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
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2.2 ค่ำธรรมเนียมผูเ้ ก็บรักษำทรัพย์สิน : ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.6 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กฎหมำยที่ใช้ในกำรจัดตัง้ : จัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำย Grand Duchy of Luxembourg ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของหน่วยงำนกำกับดูแลด้ำน
หลักทรัพย์และตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่เป็ นสมำชิกสำมัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
แหล่งข้อมูล : www.allianzglobalinvestors.com.hk
ทัง้ นี ้ หำกกองทุน Allianz Oriental Income Fund มีกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้ำงต้น บริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรแก้ไขหรือกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ โดยไม่ถือเป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ว ยลงทุนทรำบ
ภำยใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรรู ห้ รือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุน
กำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุน หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
กำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities)
1. ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.1 ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน
ดังนี ้
1.1 ไม่มีขอ้ กำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผลู้ งทุนมีภำระผูกพันมำกกว่ำมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำร
1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ นตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสำมำรถขำยคืนผูอ้ อกตรำสำรได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตรำสำรที่ถกู ต้องครบถ้วนและมีกำรปรับปรุงเป็ นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจัดกำรสำมำรถเข้ำถึงได้เพื่อนำมำประกอบกำร
พิจำรณำตัดสินใจลงทุนได้อย่ำงสม่ำเสมอ และมีขอ้ มูลรำคำทีส่ ะท้อนมูลค่ำยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่ำวต้องอ้ำงอิงจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่ อถือได้ซ่งึ
จัดทำตำมหลักวิชำกำรอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนของตรำสำรเพิ่มเติมจำกที่กำหนดในข้อ 1.
ในกรณีที่เป็ นกำรลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่ออกตรำสำรดังกล่ำวเพื่อชำระหนีก้ ำรค้ำ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เ งิน ดังกล่ำวต้อง
มีกำรรับอำวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี ้
(1) ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
(2) ธนำคำรออมสิน
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
(5) ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
(6) ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
(7) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
(8) สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผูร้ บั ฝำกตำม (1) – (7)
ทัง้ นี ้ กำรอำวัลหรือกำรรับรองดังกล่ำวต้องเป็ นกำรอำวัลหรือกำรรับรองผูส้ ่งั จ่ำยหรือผูอ้ อกตั๋ว ทัง้ จำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ตำมที่ระบุ ไว้ในตั๋ว
แลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงิน ด้วย
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ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกของผูร้ บั ฝำกดังนี ้
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมำชิก
10. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ ที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผูร้ บั ฝำกตำม 1. – 9.
ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภทสินค้ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อำ้ งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำได้ตอ้ งมี underlying เป็ นอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่ derivatives อ้ำงอิงกับรำคำของ underlying ข้ำงต้น รำคำที่อำ้ งอิงดังกล่ำวต้องเป็ นรำคำปัจจุบนั (spot price) หรือรำคำสัญญำซือ้ ขำย
ล่วงหน้ำ (futures price) เท่ำนัน้ ทัง้ นี ้ รำคำของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่ำว ต้องเป็ นที่
ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงและเปิ ดเผยไว้อย่ำงแพร่หลำยด้วย
2. เงื่อนไขกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับกำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่ำงชัดเจนในโครงกำร
2.2 เป็ นกำรเข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.2.1 เป็ น derivatives ที่ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives (derivatives on organized exchange)
2.2.2 เป็ น derivatives ซึ่งซือ้ ขำยนอกศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives (OTC derivatives) ดังนี ้
2.2.2.1 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ น ธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทน
ซือ้ ขำย derivatives หรือผูค้ ำ้ derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่ำงประเทศ ต้องมีค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ นนิติบคุ คลที่ได้รบั อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่
ภำยใต้กำรกำกับดูแลโดยหน่วยงำนกำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมำชิกสำมัญของ IOSCO หรือที่เป็ นสมำชิกของ WFE
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีกำรชำระหนีด้ ว้ ยกำรส่งมอบสินค้ำเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง สินค้ำนัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำ
กองทุนจะเป็ นผูม้ ีสิทธิรบั มอบหรือมีหน้ำที่ส่งมอบสินค้ำนัน้ ก็ตำม
3. หลักเกณฑ์กำรจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อกำรชำระหนีต้ ำมภำระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดกำรต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณ
ุ ภำพและมีสภำพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภำระที่กองทุนอำจต้องชำระหนีต้ ำมข้อตกลงเมื่อ
derivatives สิน้ สุดลงไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทจัดกำร ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทุนใน derivatives ดังกล่ำวต้อง
เป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดกำรต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
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5.1 ให้ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ำยุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดกำรทรำบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ำยของแต่ละเดือน ทัง้ นี ้
ในกรณีที่วนั ดังกล่ำวเป็ นวันหยุดทำกำรของบริษัทจัดกำร ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ำยุติธรรมภำยในวันทำกำรถัดไป
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมีนยั สำคัญ ให้ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ำยุติธรรมของ
derivatives ให้บริษัทจัดกำรทรำบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งยินยอมให้มีกำรล้ำงฐำนะ derivatives เมื่อบริษัทจัดกำรร้องขอได้
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในต่ำงประเทศ :
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี ้ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้มีควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินหรือกำรหำดอกผลโดยวิธิอื่น
ทัง้ นี ้ กำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำในต่ำงประเทศ ตรำสำรหรือสัญญำดังกล่ำวต้องเสนอขำยหรือเป็ นกำรทำสัญญำในประเทศที่มีหน่วยงำน
กำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมำชิกสำมัญของ IOSCO หรือที่มีกำรซือ้ ขำยในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เป็ น
สมำชิกของ WFE หรือเป็ นตรำสำรของบริษัทที่จดั ตัง้ และเสนอขำยใน GMS
ส่วนที่ 1 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็ นหน่วยที่กำรออกอยู่ภำยใต้บงั คับกฎหมำยต่ำงประเทศ ต้องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังนี ้
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตรำสำร TS ในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะดังนี ้
1.2.1 กำรออกและกำรเสนอขำยอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของหน่วยงำนต่ำงประเทศที่กำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์และตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ น
สมำชิกสำมัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศที่มีกำรซือ้ ขำยในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศที่เป็ นสมำชิกของ WFE
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เป็ นสมำชิกสำมัญของ IOSCO
1.2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุน CIS ต่ำงประเทศดังกล่ำวต้องอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรกำกับ
ดูแล กำรออก กำรเสนอขำย และกำรจัดกำรสำหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุนรำยย่อยของประเทศนัน้
1.3 ประเทศที่กำกับดูแลกำรเสนอขำยหน่วยดังกล่ำวมีมำตรกำรให้ควำมคุม้ ครองผูล้ งทุนอย่ำงเพียงพอ ทัง้ นี ้ ตำมรำยชื่อประเทศที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
1.4 ในกรณีเป็ นกำรลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุนดังกล่ำวต้องมีกำรจำกัดกำรกูย้ ืมไว้เฉพำะกรณีมีเหตุจำเป็ น
ในกำรบริหำรสภำพคล่องเป็ นกำรชั่วครำวเท่ำนัน้ และมีนโยบำยกำรลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้กบั กำรลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศซึ่งเป็ น
กองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.4.1 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวมนัน้ ทัง้ นี ้
หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สินที่เป็ น SIP
1.4.2 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP
ของกองทุนรวมนัน้
1.4.3 มีกำรลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนรวมนัน้
ในกรณีกองทุน CIS ต่ำงประเทศที่กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็ นกองทุนที่ม่งุ เน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวม
สำมำรถลงทุนได้ และเมื่อนำทรัพย์สินที่ไม่สำมำรถลงทุนได้มำคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมดังกล่ำว
1.5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุน CIS ต่ำงประเทศดังกล่ำวต้องไม่ใช่กองทุนที่มี
ลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่เป็ นกรณีที่มีควำมจำเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบ
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยก่อนกำรลงทุน บริษัทจัดกำรต้องจัดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลควำมจำเป็ น และค่ำธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในลักษณะดังกล่ำวไว้ในหนังสือชีช้ วนด้วย
กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์
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2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจำกที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.
2.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตรำสำร TS ในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เป็ นสมำชิกของ WFE
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ต้องเป็ นเงินฝำกในสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศหรือตรำสำรต่ำงประเทศที่เทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศของผูร้ บั ฝำกดังต่อไปนี ้
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมำชิก
10. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ ที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผูร้ บั ฝำกตำม 1. – 9.
3.14. อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ :
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดดังต่อไปนี ้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนหรือสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำส่วนกำรลงทุน บริษทั จัดกำรลงทุนให้เป็ นไปตำมประกำศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

1.

ตรำสำรภำครัฐไทย

2.

หน่วยลงทุนของกองทุนหลักตำมที่ระบุในข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 1
ข้อ 1
เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผรู้ บั ฝำกหรือผูอ้ อก
ตรำสำรมีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนำคำรออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที่
รัฐบำลเป็ นประกัน
ตรำสำรที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
4.1 เป็ นตรำสำรหนี ้ ทีผ่ อู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย หรือ
สำขำของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศที่ได้รบั อนุญำตให้
ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตรำสำรที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผูอ้ อกมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นกำรทั่วไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ < 397 วัน

3.

4.

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

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

นับแต่วนั ทีล่ งทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตำม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูม้ ี
ภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
4.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
4.2.3.2 ธนำคำรออมสิน
4.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
4.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
แห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
4.3 เสนอขำยในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
5.1 ตรำสำรที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1.1 เป็ นตรำสำรหนี ้ ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย
และเสนอขำยตรำสำรนัน้ ในต่ำงประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้
ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ.
ต่ำงประเทศที่ได้รบั อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศ
ไทย)
5.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.1.3 เป็ นตรำสำรที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
5.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลำดซือ้
ขำยหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ
5.1.3.2 ผูอ้ อกมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นกำรทั่วไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing
5.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ < 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตำม 5.1.3.1 หรือ
5.1.3.2 ผูม้ ีภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องบุคคลดังนี ้
5.1.3.3.1 บุคคลตำมข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9
5.1.3.3.2 สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมำชิก
5.1.3.3.3 สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนอง
เดียวกับบุคคลตำมข้อ 5.1.3.3.1 – 5.1.3.3.2
5.1.4 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
5.2 ธุรกรรมดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญำมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
5.2.1 OTC derivatives

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

รวมกันไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 10% หรือ
(2) นำ้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
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5.3 หน่วย CIS ตำมที่ระบุในข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 1 ข้อ 2 ที่จด
ทะเบียนซือ้ ขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียน
ซือ้ ขำยในกระดำนซือ้ ขำยหลักทรัพย์สำหรับผูล้ งทุนทั่วไปของ
ตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่ำวที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจทำให้มีกำร
เพิกถอนหน่วยดังกล่ำวออกจำกกำรซือ้ ขำยในตลำดซือ้ ขำย
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝำก ผูอ้ อกตรำสำรหรือคู่สญ
ั ญำ แล้วแต่กรณี
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
1.

ประเภททรัพย์สิน
กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำร
เดียวกันหรือกำรเข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับ
บริษัทดังกล่ำว

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

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

2.

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกตั๋วแลกเงินหรือตั๋ว
สัญญำใช้เงิน ที่นิติบคุ คลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำ
ในต่ำงประเทศของนิติบคุ คลดังกล่ำว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่ำย
หรือคู่สญ
ั ญำ ดังนี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธนำคำรพำณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มำจำก
คู่สญ
ั ญำตำม derivatives)
ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำ
สำรได้ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สำมำรถขำยคืนผูอ้ อกตรำสำรได้
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำร
ฝำกเกิน 12 เดือน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีอำยุ
โครงกำร < 1 ปี ให้เฉลี่ยตำมรอบอำยุกองทุน
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช่กบั กองทุนรวมที่อำยุโครงกำรคงเหลือ < 6 เดือน ทัง้ นี ้
เฉพำะกองทุนรวมที่มีอำยุโครงกำร > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน ไม่มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับ product limit

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์
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ประเภททรัพย์สิน
3.

อัตราส่วน

derivatives ดังนี ้
กำรเข้ำทำธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลด
ควำมเสี่ยง (hedging)

ไม่เกินมูลค่ำควำมเสี่ยงที่มีอยู่

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

ประเภททรัพย์สิน
ตรำสำรหนี ้ ของผูอ้ อกรำยใดรำยหนึ่ง (ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้
ภำครัฐไทย)

2.

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนีส้ ินทำงกำรเงิน (financial liability) ของ
ผูอ้ อกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิ ดเผยไว้ในงบกำรเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีล่ำสุด ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผอู้ อกตรำสำรมีหนีส้ ินทำงกำรเงินที่
ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรำกฏในงบ
กำรเงินล่ำสุด บริษัทจัดกำรอำจนำมูลค่ำหนีส้ ินทำงกำรเงินดังกล่ำวมำ
รวมกับมูลค่ำหนีส้ ินทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หนีส้ ินทำงกำรเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่เป็ นกำรทั่วไป และ
ในกรณีที่ผอู้ อกตรำสำรไม่มีหนีส้ ินทำงกำรเงินตำมที่เปิ ดเผยไว้ในงบ
กำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีล่ำสุดรวมถึงกรณียงั ไม่ครบ
กำหนดกำรจัดทำงบกำรเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตรำสำร ให้ใช้อตั รำส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้อนีข้ องผู้
ออกรำยนัน้ เป็ นรำยครัง้ เว้นแต่ในกรณีที่ผอู้ อกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงกำร
(bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็ นรำยโครงกำร
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้อนีโ้ ดยเป็ นตรำสำรที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับตำ่ กว่ำ investment grade หรือไม่มี
credit rating บริษัทจัดกำรจะลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้กำรจัดกำรของ
บริษัทจัดกำรรำยเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและ
เสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวเป็ นรำยครัง้ เว้นแต่กรณีที่ผอู้ อกตรำสำรได้มี
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ น
โครงกำร (bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็ นรำยโครงกำร
(อัตรำส่วนตำม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตรำสำรที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมำชิก
11. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับบุคคลตำม 1.
– 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
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- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กบั กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง
ทัง้ นี ้ กำรคำนวณสัดส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำส่วนกำรลงทุน ให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรลงทุนของ
กองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมำทรัพย์สินที่ลงทุนมีคณ
ุ สมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ขำดคุณ สมบัติ
ในกำรเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดกำรต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1.1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขำดคุณสมบัติ และจัดส่งรำยงำนต่อผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่ำว ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ทบี่ ริษัทจัดกำร
(1.2) จำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติภำยในโอกำสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่ำ 90 วันนับแต่วนั ที่
ทรัพย์สินนัน้ ขำดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตำมข้อ 5 ในส่วนนี ้
(1.3) เมื่อบริษัทจัดกำรสำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติมีคณ
ุ สมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดกำรต้องจัดทำรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำว รวมถึงวันที่ไ ด้จำหน่ำย
ทรัพย์สินนัน้ ออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีกำรเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณี และจะจัดส่งรำยงำนต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับ
แต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่ำว
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติให้เป็ นไปตำมข้อ (1.2) บริษัทจัดกำรต้องจัดทำรำยงำนข้อมูลตำมวรรคหนึ่ง
พร้อมสำเหตุที่ไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว และจัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำ
กำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมำกำรลงทุนไม่ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
เป็ นเวลำ 5 วันทำกำรติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจำกกำรลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดกำรต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(2.1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน และวันที่กำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน และ
จัดส่งรำยงำนดังกล่ำวต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจัดกำร
(2.2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะสำมำรถแก้ไขให้เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด เว้นแต่เป็ นกำร
ดำเนินกำรตำมข้อ 4 ในส่วนนี ้
(2.3) แก้ไขให้เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดภำยในโอกำสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลำดังนี ้
เว้นแต่เป็ นกรณีตำมข้อ 5 ในส่วนนี ้
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลำบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit) สำหรับกำร
ลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ตำมส่วนที่ 3 ในข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจำกกรณีตำมข้อ (2.3) (ก)
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(2.4) เมื่อบริษัทจัดกำรแก้ไขให้เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดกำรจะจัดทำรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่ว นกำร
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำว รวมถึงวันทีส่ ำมำรถแก้ไขให้เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรำยงำนต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน
3 วันทำกำรนับแต่วนั ทีส่ ำมำรถแก้ไขให้เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนได้
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถแก้ไขให้ไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดตำมข้อ (2.3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดกำรต้องจัดทำรำยงำนข้อมูลตำม
วรรคหนึ่ง พร้อมสำเหตุที่ไม่สำมำรถแก้ไขให้เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำว และจัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว
3. เนื่องจำกกองทุนนีไ้ ด้รบั กำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อนวันที่ 16 มกรำคม 2559 หำกปรำกฎว่ำกองทุนมีกำร
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนทีค่ ำนวณตำมควำมมีส่วนได้เสียในกิจกำร
ที่ลงทุน (concentration limit) เป็ นเวลำ 5 วันทำกำรติดต่อกัน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(3.1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน และวันที่กำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน และ
จัดส่งรำยงำนดังกล่ำวต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจัดกำร
(3.2) ห้ำมมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรเพื่อขยำยวงเงินสำหรับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กบั สำนักงำนแล้ว จนกว่ำกำร
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศจะเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด
(3.3) ในกรณีที่มีกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศที่มีผรู้ บั ผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรกองทุนดังกล่ำวเป็ น
บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยอื่น
ใดจำกกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนในลักษณะที่ซำ้ ซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทรำบเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่ำว รวมถึงเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยนั้น ภำยใน
30 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว
(3.4) ในกรณีที่อตั รำส่วนกำรลงทุนของกองทุนเป็ นไปตำมที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดกำรจะจัดทำรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำว รวมถึงวันทีอ่ ตั รำส่วนเป็ นไปตำมที่กำหนด และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่
วันที่อตั รำส่วนกำรลงทุนเป็ นไปตำมทีก่ ำหนด
4. ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนหรือข้อกำหนดที่สำมำรถลงทุนได้โดยชอบ แต่ต่อมำปรำกฏกรณีดงั ต่อไปนี ้ จนเป็ น
เหตุให้ไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนหรือข้อกำหนดที่สำมำรถลงทุนได้โดยชอบ บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินดังกล่ำว
ต่อไปได้
(4.1) กรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนหรือได้สิทธิจำกกำรเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตำมสัดส่วนที่มีอยู่เดิม เว้นแต่เป็ นกรณีตำม (4.2)
(4.2) กรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนหรือได้สิทธิตำม (4.1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรแก้ไขอัตรำส่วนกำรลงทุนตำมประกำศที่เกี่ยวข้อง แต่ทงั้ นี ้ บริษทั
จัดกำรต้องดำเนินกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำดังกล่ำวด้วย
(4.3) กรณีที่กองทุนได้รบั ทรัพย์สินมำจำกกำรบริจำค
ในกรณีที่มีกำรลงทุนตำม (4.1) หรือ (4.3) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมข้อ 2 หรือข้อ 3 ในส่วนนี ้ โดยอนุโลม
5. ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุจำเป็ นอื่นใดทำให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรแก้ไขเพื่อให้กำรลงทุนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ
1 (1.2) หรือข้อ 2 (2.3) (ข) หรือบริษัทจัดกำรมีควำมเห็นว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน บริษัทจัดกำรสำมำรถใช้ดลุ ยพินิจ
ดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ และต้องส่งรำยงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรใน
เรื่องดังกล่ำวต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลำที่ตอ้ งแก้ไขให้เป็ นไป
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ตำมหลักเกณฑ์ดงั กล่ำว ทัง้ นี ้ ในกำรจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรสำมำรถดำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพร่บนเว็ บไซต์
ของบริษัทจัดกำรแทนได้
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1.1) จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรลงทุนที่ไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลที่ทำให้มีกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน และ
จัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำร
ลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจัดกำร
(1.2) ดำเนินกำรแก้ไขให้สดั ส่วนกำรลงทุนของกองทุนเป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน หรือดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุน ทัง้ นี ้ ตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี ้
2. ในกรณีที่กำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษทั จัดกำรดำเนินกำรแก้ไขสัดส่วน
กำรลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำร
ลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดกำรจะได้รบั มติจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว
ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจัดกำรต้องจัดให้มีวิธีกำรในกำรให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในกำรที่จะออกจำก
กองทุนรวมก่อนที่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลบังคับใช้ โดยวิธีกำรดังกล่ำวต้องมีระยะเวลำเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดกำรต้องงดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน(ถ้ำมี) ทุกรำยจนกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วน
กำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน แต่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษทั จัดกำรต้องไม่เสนอขำยหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนัน้ เพิ่มเติม
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
ไม่มี
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
บริษัทจัดกำรจะเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้แก่ผสู้ นใจลงทุนในรำคำหน่วยลงทุนที่เสนอขำยหน่วยละ 10.1000 บำท โดยกำหนดระยะเวลำ
เสนอขำยครัง้ แรก ตำมวันและเวลำที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน โดยบริษัทจัดกำรจะเสนอขำยเองและเสนอขำยผ่ำนผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คื น
(ถ้ำมี)
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5.2.1 วิธีกำรขอรับหนังสือชีช้ วน ใบคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ นใจลงทุนสำมำรถขอรับหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนได้ที่บริษัทจัดกำร และ/หรือ
ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริษัทจัดกำร ทุกวันทำกำร ในระหว่ำงเวลำทำกำร
5.2.2 วิธีกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
5.2.2.1 บริษัทจัดกำร และ/หรือ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนด้วยตัวเองที่บริษัทจัดกำร และ/หรือ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องสั่งซือ้
หน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำ 5,000 บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) โดยกรอกรำยละเอียดและข้อควำมต่ำงๆ ในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนและใบคำสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนำใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่กรอกรำยละเอียดครบถ้วนแล้วและเอกสำรหลักฐำน เช่น สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชน (สำหรับบุคคลธรรมดำ) หรือหนังสือรับรอง และหนังสือมอบอำนำจ (สำหรับนิติบคุ คล) เป็ นต้น พร้อมทั้งเงินค่ำซือ้ หน่วย
ลงทุนเต็มจำนวนไปทีบ่ ริษัทจัดกำร และ/หรือ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
ในกรณีที่ผสู้ ่งั ซือ้ ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป สั่งซือ้ หน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดกำรจะจดแจ้งชื่อบุคคล 2 คนแรกในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน เป็ นผูใ้ ช้สิทธิใน
ฐำนะผูถ้ ือหน่วยลงทุน
5.2.2.2 ATM
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนอำจสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนเครื่องฝำกถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่อง ATM) ของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำด้วยบัตร ATM ของ
ธนำคำร ได้ภำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้ แรก ระหว่ำงเวลำที่เครื่อง ATM เปิ ดให้บริกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ภำยใต้วิธีกำรและเงื่อนไขที่ บมจ.
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนด
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำร ATM ของธนำคำร (ถ้ำมี) จะถือเป็ นควำมรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องสั่งซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ ละไม่ต่ำกว่ำ 5,000 บำท โดยปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนกำรทำรำยกำรที่แสดงบนหน้ำจอของเครื่อง ATM
จนครบทุกขัน้ ตอน
5.2.2.3 อื่น ๆ
บริษัทจัดกำรอำจจัดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถนำเงินที่ได้รบั จำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่อยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจั ดกำร
หรือเงินที่ได้รบั กำรชำระคืนให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเมื่อครบกำหนดอำยุของกองทุนอื่นภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรมำชำระเป็ นค่ำซือ้ หน่วย
ลงทุนของกองทุนได้ตำมวิธีกำรหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดกำรกำหนด
5.2.3 กำรรับชำระ และกำรเก็บรักษำเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน
5.2.3.1 บริษัทจัดกำร และ/หรือ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนสำมำรถชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) ภำยในระยะเวลำเสนอ
ขำยครัง้ แรก โดยชำระเป็ นเงินสด เช็ค หรือดรำฟต์ หรือวิธีกำรอื่นใดที่บริษัทจัดกำรอำจกำหนดเพิ่มเติมต่อไป โดยเช็คหรือดรำฟต์ดงั กล่ำวจะต้องลง
วันที่ที่ส่งั ซือ้ และขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำม “บัญชีจองซือ้ กองทุนเปิ ดพรีมำเวสท์-อลิอนั ซ์ จีไอ โอเรียนทัล อินคัม ฟั นด์” ซึ่งเป็ นบัญชีเงินฝำก
กระแสรำยวัน ของธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) หรือบัญชีเงินฝำกอื่นใดที่บริษัทจัดกำรเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกโดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ไขโครงกำร นอกจำกนี ้ ดอกเบีย้ รับหรือ
ผลประโยชน์ใดๆที่เกิดขึน้ จำกบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนข้ำงต้น บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้เป็ นประโยชน์ของกองทุน
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดรำฟต์ จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิน้ ก่อนเวลำเคลียริ่งของธนำคำรพำณิช ย์ภำยในวันทำ
กำรก่อนวันทำกำรสุดท้ำยที่เปิ ดเสนอขำยหน่วยลงทุน โดยในวันทำกำรสุดท้ำยของกำรเปิ ดเสนอขำยครัง้ แรก บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระ
เงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน เฉพำะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่ำนัน้
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เมื่อบริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) ได้รบั ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนจำกผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนแล้ว บริษทั จัดกำร และ/
หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) จะออกหลักฐำนกำรรับคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐำนกำรชำระเงิน ทัง้ นี ้
กำรจองซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดกำร และ/หรือ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) ได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็ม
จำนวนแล้ว และสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลกำรซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนใน
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่ำนัน้
ในกรณีที่เช็คหรือดรำฟต์ดงั กล่ำวถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) จะดำเนินกำรยกเลิกรำยกำร
สั่งซือ้ นัน้ และแจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนทรำบ
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนโดยทำงไปรษณียภ์ ำยใน 30 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยครัง้ แรก
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่ำซือ้ หน่ วยลงทุนไม่ได้
บริษัทจัดกำรจะนำเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้รบั จำกผูจ้ องซือ้ เข้ำบัญชีเงินฝำกที่บริษัทจัดกำรเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดกำร
ได้เปิ ดไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์ และธนำคำรพำณิชย์อื่นภำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้ แรกหรือไม่เกินกว่ำ 3 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันปิ ด
กำรเสนอขำยครัง้ แรก
5.2.3.2 ATM
บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำจะทำกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนตำมที่ได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริกำร ATM ตำมจำนวนเงินที่ส่งั ซือ้
หน่วยลงทุนพร้อมทัง้ ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร ATM (ถ้ำมี) ตำมอัตรำที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนดทันที ทัง้ นี ้ หำกเงินในบัญชีไม่เพียงพอ
ธนำคำรจะยกเลิกคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ โดยไม่หกั จำกบัญชีเงินฝำกของผูส้ ่งั ซือ้
เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็ นเพียงเอกสำรบันทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลักฐำนในกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์ บริษทั จัดกำรจะ
ถือหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์ และใช้อำ้ งอิงได้ หำกใบบันทึกรำยกำรของเครื่อง
ATM นัน้ หมด ผูส้ ่งั ซือ้ จะไม่สำมำรถทำรำยกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนได้
กำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนเครื่อง ATM จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดกำร ได้รบั เงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนแล้ว และสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้
หลังจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่ำนั้น
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนเครื่อง ATM จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่ได้รบั อนุญำตจำกบริษัทจัดกำร
เป็ นกรณีพิเศษ
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) ซึ่งได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะจัดส่งหนังสือรับรองสิท ธิในหน่วย
ลงทุนพร้อมใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์
ภำยใน 30 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยครัง้ แรก
5.2.3.3 อื่น ๆ
ในกำรชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชำระทัง้ จำนวนด้วยเงิน ยกเว้นในกรณีที่ ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนมีควำมจำนงให้บริษทั
จัดกำรนำเงินที่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั จำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน หรือจะนำเงินที่ได้รบั ชำระคืนเมื่อครบกำหนดอำยุของกองทุนอื่น ภำยใต้กำร
จัดกำรของบริษัทจัดกำรมำชำระเป็ นค่ำซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ ทัง้ นี ้ ตำมวิธีกำร หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดกำรกำหนด โดยบริษัท
จัดกำรจะนำเงินที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั คืนดังกล่ำวเข้ำบัญชีเงินฝำกที่บริษัทจัดกำรเปิ ดไว้เพื่อรับเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดกำรได้เปิ ด
ไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์ และธนำคำรพำณิชย์อื่นภำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้ แรกหรือไม่เกินกว่ำ 3 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันปิ ดกำรเสนอ
ขำยครัง้ แรก
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สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึกข้อมูลกำรซือ้ หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบี ยนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนแล้วเท่ำนัน้
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนโดยทำงไปรษณียภ์ ำยใน 30 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยครัง้ แรก
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้แจ้งควำมประสงค์ซอื ้ หน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้
5.2.4 กำรจัดสรรหน่วยลงทุน
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุนตำมที่ส่งั ซือ้ หลังจำกที่บริษัทจัดกำรได้รบั ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุ นเต็มจำนวนแล้ว
ในกรณีที่กำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเกินกว่ำวงเงินที่บริษัทจัดกำรสำมำรถจำหน่ำยได้ในระยะเวลำเสนอขำย
ครัง้ แรก กำรจัดสรรหน่วยลงทุนจะใช้หลักกำร “สั่งซือ้ ก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) โดยยึดตำมเวลำ (time stamp) ที่ปรำกฏในระบบซือ้
ขำยหน่วยลงทุนของบริษัทจัดกำรในกรณีที่ส่งั ซือ้ พร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรร บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจัดสรรตำมสัดส่ วน
จำนวนหน่วยลงทุนที่สำมำรถจัดสรรได้ (pro rata) ให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ หำกบริษัทจัดกำรพิจำรณำเห็นว่ำเพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่ำวแต่บำงส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนและดำเนินกำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมได้ก่อนครบกำหนดระยะเวลำ
เสนอขำยครัง้ แรกเมื่อมีกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเกินกว่ำจำนวนเงินทุนโครงกำรที่ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือเกิน 2,000 ล้ำน
บำท โดยบริษัทจัดกำรจะปิ ดประกำศ ให้ทรำบไว้ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) ต่อไป
5.2.5 กำรคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนในกำรเสนอขำยครัง้ แรกไม่ได้รบั กำรจัดสรรไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน และหรือในกรณีที่บริษัทจัดกำรต้องยุติโครงกำร
เนื่องจำกไม่สำมำรถจำหน่ำยหน่วยลงทุนได้ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด หรือในกรณีที่มีกำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลใดหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับ ซือ้ คืน
(ถ้ำมี) จะชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ในอัตรำที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด คืนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีด
คร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนภำยใน 1 เดือนนับตัง้ แต่
วันถัดจำกวันสิน้ สุดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกหรือวันที่ยตุ ิโครงกำรแล้วแต่กรณี หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยใน
กำหนดเวลำข้ำงต้น อันเนื่องมำจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบีย้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่
ครบกำหนดเวลำนัน้ จนถึงวันที่บริษัทชำระเงินค่ำจองซือ้ จนครบถ้วน เว้นแต่บริษัทจัดกำรจะได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนให้ดำเนินกำรโครงกำร
ต่อไปได้
5.2.6 เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี
(1) กรณีบคุ คลธรรมดำ
สำเนำบัตรประชำชน ซึ่งลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
(2) กรณีนิติบคุ คล
ก) สำเนำหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์
ข) สำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
ค) ตัวอย่ำงลำยมือชื่อของผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขกำรลงนำม
ง) สำเนำบัตรประชำชนและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คล
จ) หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอำนำจ
ทัง้ นี ้ เอกสำรดังกล่ำวจะต้องลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
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5.2.7 ข้อจำกัดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนสำหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US Person) ตำมเจตนำรมณ์และข้อกำหนดของกองทุน Allianz
RCM Oriental Income Fund ดังมีรำยละเอียดปรำกฏอยู่ในหนังสือชีช้ วนของกองทุนดังกล่ำว ซึ่งมีคำจำกัดควำม ของ “บุคคลอเมริกนั ” (US
Person) ดังนี ้
บุคคลอเมริกนั หมำยถึง ปัจเจกชน บริษัท ห้ำงหุน้ ส่วน หรือบุคคลอื่น ที่เป็ นผูอ้ ยู่อำศัยในประเทศสหรัฐอเมริกำภำยใต้ประกำศของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกำ และเจ้ำหน้ำที่ของปัจเจกชน บริษัท ห้ำงหุน้ ส่วน หรือบุคคลอื่นดังกล่ำว ที่
กระทำกำรภำยใต้ขอ้ จำกัดกำรลงทุนของสหรัฐอเมริกำ ในกองทุนที่ไม่ใช่กองทุนของสหรัฐอเมริกำ ทัง้ นีร้ วมถึง:
1. บุคคลธรรมดำที่มีแหล่งพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ
2. กองมรดกที่มีผจู้ ดั กำรมรดกตำมพินัยกรรมหรือตำมที่ศำลแต่งตัง้ เป็ นบุคคลอเมริกนั
3. บริษัท หรือ ห้ำงหุน้ ส่วนที่จดั ตัง้ ภำยใต้กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ
4. สำขำซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล ซึ่งเป็ นสำขำของบริษัทที่ตงั้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ
5. สำขำที่ตงั้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล
6. กองทรัพย์สินที่มีผจู้ ดั กำรดูแลทรัพย์สินเป็ นคนสัญชำติอเมริกนั หรือจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ
7. บัญชีที่ลกู ค้ำเปิ ดกับโบรกเกอร์ ซึ่งให้ดลุ ยพินิจโบรกเกอร์ทำกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ตำมบัญชีนนั้ ได้ในแต่ละครัง้ โดยไม่ตอ้ งได้รบั ควำมยินยอมจำก
ลูกค้ำเจ้ำของบัญชีก่อน หรือบัญชีที่มีลกั ษณะหรือข้อกำหนดคล้ำยกันนี ้ ซึ่งถือโดยผูค้ ำ้ ตรำสำรหนีห้ รือผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นๆ ที่ เป็ นคนสัญชำติ
อเมริกนั หรือจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ
8. บัญชีที่โบรกเกอร์ตอ้ งได้รบั ควำมยินยอมจำกลูกค้ำเจ้ำของบัญชีก่อนทำกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ในแต่ละครัง้ หรือบัญชีที่มีลกั ษณะหรือข้อ กำหนด
คล้ำยกันนี ้ ซึ่งถือโดยผูค้ ำ้ ตรำสำรหนีห้ รือผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นๆ ที่มิใช่คนสัญชำติอเมริกนั หรือจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ และเป็ นกำรถือเพื่อผลประโยชน์หรือเพื่อบัญชีของบุคคลอเมริกนั
และเพื่อให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของคำจำกัดควำมข้ำงต้น ให้คำว่ำ “บุคคลอเมริกนั ” หมำยรวมถึง บุคคลที่อยู่ในคำจำกัดควำมตำมมำตรำ 7701
(a)(30) ของประมวลกฎหมำยรำยได้ทำงสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ ทัง้ ยังรวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่จดั ตัง้ ขึน้ ในนำมของหรือเพื่อประโยชน์
ของบุคคลอเมริกนั ดังกล่ำวข้ำงต้น และให้คำว่ำ “ผูอ้ ยู่อำศัย” หมำยรวมถึง บุคคลที่คงไว้ซ่งึ กำรมีถ่นิ ที่อยู่หรือที่อยู่อำศัยอย่ำงถำวรในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ โดยไม่ตอ้ งคำนึงว่ำบุคคลนัน้ จะอยู่ในถิ่นที่อยู่หรือที่อยู่อำศัยนัน้ ๆ เป็ นระยะเวลำนำนเท่ำใด
บริษัทจัดกำรจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลข้ำงต้นในกำรเสนอขำยครัง้ แรก โดยบริษทั จัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุน
กำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) จะชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ในอัตรำที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด คืนให้แ ก่ผสู้ ่งั ซือ้
หน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ภำยใน 1 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสิน้ สุดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยใน
กำหนดเวลำข้ำงต้น อันเนื่องมำจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบีย้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่
ครบกำหนดเวลำนัน้ จนถึงวันที่บริษัทชำระเงินค่ำจองซือ้ จนครบถ้วน เว้นแต่บริษัทจัดกำรจะได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนให้ดำเนินกำรโครงกำร
ต่อไปได้
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
- บริษัทจัดกำร
- ATM
- หักบัญชี
- Internet
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรื่อรับซือ้ คืน
- Tele-bank
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6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
6.2.1. วิธีกำรขอรับหนังสือชีช้ วน ใบคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน :
ภำยหลังจำกระยะเวลำเสนอขำยครัง้ แรก ผูส้ นใจสำมำรถขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทรำบ ใบคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ
ใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุน (ถ้ำมี)
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงกำรไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนทีต่ ิดต่อของผูส้ นับสนุน (ถ้ำมี) เพื่อ
ประโยชน์ในกำรแจกจ่ำยแก่ผทู้ ี่สนใจจะลงทุน
6.2.2.1. บริษัทจัดกำร
ผูส้ นใจจะต้องสั่งซือ้ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้ แต่ละครัง้ โดยชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินโอน คำสั่งหักบัญชี เช็ค หรือ
ดรำฟต์ ของธนำคำรทีส่ ำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงำนของผูส้ นับสนุนที่รบั คำสั่งซือ้ หรือกำรชำระเงินด้วยวิธีก ำรอื่นใดที่
อำจเพิ่มเติมในภำยหลังซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีส่งั ซือ้ ด้วยเช็ค ผูส้ ่งั ซือ้
จะต้องลงวันที่วนั เดียวกับวันสั่งซือ้ และขีดคร่อมสั่งจ่ำยในนำม “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์” ซึ่ง บริษัทจัดกำรจะ
เปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวันของ บมจ.
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย์ บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตแี ้ บงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ.ธนำคำรยู
โอบี ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ บมจ.ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) บมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ.ธนำคำรธน
ชำต บมจ.ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เพื่อรำยย่อย บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย หรือที่บริษัทจัดกำร
กำหนดเพิ่มเติม เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรและเงินค่ำสั่งซือ้ ว่ำครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ลง
นำมรับรองควำมถูกต้องแล้วแก่ผสู้ ่งั ซือ้ ไว้เป็ นหลักฐำนต่อไป ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุ นให้กบั ผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดกำร
ในกรณีที่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุน และค่ำซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวยังไม่สำมำรถนำเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ที่ธนำคำร
พำณิชย์ในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซือ้ ในวันที่
นำค่ำซือ้ หน่วยลงทุนเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ดงั กล่ำวได้ โดยบริษทั จัดกำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วย
ลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั กำรรับรองจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ หรือกำรชำระด้วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะระงับกำรขำยหน่วยลงทุนให้กบั ผู้ส่งั ซือ้ นัน้
และจะดำเนินกำรให้ผสู้ นับสนุนแจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนทรำบทำงโทรศัพท์ หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ในกำรชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงิ นเต็มมูลค่ำ
จะหักกลบลบหนีก้ บั บริษัทจัดกำรไม่ได้
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่ำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแล้วไม่วำ่ ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและขอเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัท
จัดกำร
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทำกำรเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำขำย และจำนวนหน่วยลงทุนทีผ่ ซู้ อื ้ จะ
ได้รบั
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อนึ่ง มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั กำรรับรองจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
6.2.2.2. ผูส้ นับสนุน :
ผูส้ นใจจะต้องสั่งซือ้ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้ แต่ละครัง้ โดยชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินโอน คำสั่งหักบัญชี เช็ค หรือ
ดรำฟต์ ของธนำคำรทีส่ ำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงำนของผูส้ นับสนุนที่รบั คำสั่งซือ้ หรือกำรชำระเงินด้วยวิธีก ำรอื่นใดที่
อำจเพิ่มเติมในภำยหลังซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีส่งั ซือ้ ด้วยเช็ค ผูส้ ่งั ซือ้
จะต้องลงวันที่วนั เดียวกับวันสั่งซือ้ และขีดคร่อมสั่งจ่ำยในนำม “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์” ซึ่ง บริษัทจัดกำรจะ
เปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวันของ บมจ.
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย์ บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตแี ้ บงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ.ธนำคำรยู
โอบี ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ บมจ.ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) บมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ.ธนำคำรธน
ชำต บมจ.ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เพื่อรำยย่อย บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย หรือที่บริษัทจัดกำร
กำหนดเพิ่มเติม เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรและเงินค่ำสั่งซือ้ ว่ำครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ลง
นำมรับรองควำมถูกต้องแล้วแก่ผสู้ ่งั ซือ้ ไว้เป็ นหลักฐำนต่อไป ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุ นให้กบั ผู้
ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดกำร
ในกรณีที่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุน และค่ำซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวยังไม่สำมำรถนำเข้ำบัญชีจ องซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ที่ธนำคำร
พำณิชย์ในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซือ้ ในวันที่
นำค่ำซือ้ หน่วยลงทุนเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ดงั กล่ำวได้ โดยบริษทั จัดกำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วย
ลงทุนนัน้ ซึ่งได้รบั กำรรับรองจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ หรือกำรชำระด้วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะระงับกำรขำยหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ นัน้
และจะดำเนินกำรให้ผสู้ นับสนุนแจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนทรำบทำงโทรศัพท์ หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ในกำรชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชำระเงิน ค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่ำ
จะหักกลบลบหนีก้ บั บริษัทจัดกำรไม่ได้
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่ำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแล้วไม่วำ่ ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและขอเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัท
จัดกำร
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทำกำรเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำขำย และจำนวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
อนึ่ง มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั กำรรับรองจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
6.2.2.3 วิธีกำรซือ้ ผ่ำนเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้ แต่ละครัง้ ด้วยบัตร ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ผ่ำน
เครื่อง ATM ของธนำคำรได้ทกุ วันระหว่ำงเวลำให้บริกำร ATM ของธนำคำร โดยปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอน กำรทำรำยกำรที่ระบุบนหน้ำจอเครื่อง ATM จน
ครบทุกขัน้ ตอน บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะทำกำรหักเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมทัง้ ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บตั ร ATM ข้ำมเขตหักบัญชีของ
ธนำคำร (ถ้ำมี) จำกบัญชีเงินฝำกที่ได้ระบุไว้ในคำขอใช้บริกำรบัตร ATM ของธนำคำร ในทันที ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำร
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ทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด เป็ นกำรซือ้ หน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัด
มำ ซึ่งบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณหน่วยลงทุน
เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็ นเพียงเอกสำรบันทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลักฐำนในกำรทำรำยกำรอย่ำงสมบูรณ์ บริษัทจัดกำร
จะถือหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เป็ นหลักฐำนในกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์ และใช้อำ้ งอิงได้
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนเครื่อง ATM จำกระบบงำนของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำนัน้ ธนำคำรในฐำนะผูส้ นับสนุน
จะดำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รบั
แจ้งจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้ นี ้ บริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อน
ปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.2.2.4 วิธีกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำ
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถขอใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำ โดยกรอกแบบฟอร์มกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำ พร้อมหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำก
ธนำคำรพำณิชย์ ในกรณีทผี่ สู้ ่งั ซือ้ มีควำมประสงค์ที่จะชำระค่ำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำด้วยบัตรเครดิตซึ่งจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่บริษัท
จัดกำรกำหนด ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องกรอกรำยละเอียดในหนังสือยืนยันกำรชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่
รับชำระด้วยบัตรเครดิต โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนจะดำเนินกำรให้มีกำรหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมจำนวนเงินรำยงวดในวันที่ที่ ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนกำหนดเพื่อเป็ นค่ำซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีที่วนั ดังกล่ำวเป็ นวันหยุดทำกำร และผูถ้ ือหน่วยลงทุนมิได้แจ้งกำรเลื่อนกำรหักบัญชีเงินฝำก
หรือบัญชีบตั รเครดิตไว้ต่อบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตสำหรับงวดดังกล่ำวในวันทำกำรซือ้ ขำยถัดไปทุกครัง้
ในกำรกำหนดงวดกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำทุกสัปดำห์ ทุกเดือน หรืองวดอื่นใดตำม
ควำมประสงค์
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำของผูส้ ่งั ซือ้ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพบว่ำเอกสำรหรือข้อมูลที่ได้รบั จำกผูส้ ่งั ซือ้
ไม่ถกู ต้องครบถ้วน หรือ ในกรณีที่บริษทั จัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบัตรเครดิตดังกล่ำวข้ำงต้น 3 งวด ติดต่อกัน
ข) กำรให้บริกำร
1) บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรพิจำรณำหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตแล้วแต่กรณี ในงวดแรก หลังจำกที่ผสู้ ่งั ซือ้ กรอกและยื่นแบบฟอร์มกำร
ซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำ พร้อมหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกหรือหนังสือยืนยันกำรชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตครบถ้วนแล้ว ไม่นอ้ ย
กว่ำ 7 วัน
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2) ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน สำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำเป็ นรำยงวด ๆ ละ เท่ำ ๆ กัน โดยระบุจำนวนเงินที่ตอ้ งกำรสั่งซือ้ ในแต่ละงวดเป็ น
จำนวนเงินบำทถ้วน ขัน้ ต่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มี
มูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจั ดกำร
3) บริษัทจัดกำรจะหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือบัญชีบตั รเครดิตตำมหนังสือยืนยัน
กำรชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อบริษัท
จัดกำรมิได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรทีผ่ สู้ ่งั ซือ้ มีบญ
ั ชีบตั รเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หน่วย
ลงทุน ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในงวดนัน้ และจะยกเลิกรำยกำรซือ้ ของงวดดังกล่ำว ทัง้ นี ้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตสำหรับงวดถัดไปตำมปกติ
4) บริษัทจัดกำร จะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนที่สำมำรถผ่ำนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่
ธนำคำรพำณิชย์ในเขตกรุงเทพมหำนครได้ ซึ่งเป็ นรำคำที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณหน่วยลงทุน
5) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนซึ่งได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร จะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกำกับภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ หน่วยลงทุน (ถ้ำมี) แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณียภ์ ำยใน 4 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
6) ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์หรือบัญชีบตั รเครดิตเท่ำนัน้
โดยเป็ นค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์หรือบริษทั ผูอ้ อกบัตรเครดิตเรียกเก็บ เมื่อมีคำสั่งขอให้หกั บัญชีเงินฝำกหรือบัญชี
บัตรเครดิตแล้วแต่กรณี
ค) เงื่อนไขกำรให้บริกำร
1) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรได้หกั บัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตของผูถ้ ือหน่วยแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถเพิกถอนรำยกำรดังกล่ำวซึ่งเป็ น
รำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนได้ ไม่ว่ำสำเหตุใด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและ
สมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถยกเลิกกำรใช้บริกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำได้ โดยแจ้งยกเลิกกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำต่อบริษัทจัดกำร บริ ษทั
จัดกำรจะดำเนินกำรยกเลิกกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์หรือบัญชีบตั รเครดิตภำยใน 7 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ได้รบั กำรแจ้ง
ยกเลิกดังกล่ำวจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ในกรณีกำรขอแก้ไขรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งกำรขอแก้ไขต่อบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุ น
ล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไม่ชกั ช้ำ
3) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบกำรให้บริกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขข้อผิดพลำดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่
ได้รบั แจ้งจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตำมแนวทำงกำรแก้ไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ำมี)
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร
ก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
5) ผูล้ งทุนสำมำรถขอใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดกำร รวมถึงช่องทำงอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต
เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยให้มีวิธีกำรขอใช้บริกำร ลักษณะของกำรให้บริกำร และเงื่อนไขกำรให้บริกำร เป็ นไปตำมข้อกำหนดของ
ช่องทำงนัน้ ๆ
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6) ผูล้ งทุนสำมำรถขอใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำโดยติดต่อกับผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่มีบริกำรรับคำสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนแบบประจำ ทัง้ นี ้ กำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำดังกล่ำวอำจมีวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่ำงไปจำกกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำกับบริษัทจัดกำร
โดยตรง ผูล้ งทุนจึงควรศึกษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนให้เข้ำใจก่อนกำรลงทุน
6.2.2.5 วิธีกำรซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึ่งสำมำรถขอ
เอกสำรดังกล่ำวได้ที่บริษัทจัดกำร หรือชำระค่ำซือ้ โดยกำรหักบัญชีบตั รเครดิต ในกรณีที่ผสู้ ่งั ซือ้ ยังมิได้เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินกำรตำม
ขัน้ ตอนในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” และซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนก่อนทุกครั้ง
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรทำรำยกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร ซึ่งผู้ถือรหัส
ประจำตัวต้องเก็บรักษำไว้เป็ นควำมลับ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ำของรหัสประจำตัวของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทำรำยกำรผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ดว้ ยตนเอง ผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัท
จัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด เป็ นกำรซือ้ หน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัด
มำ ซึ่งบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กำรชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝำก ยังไม่สำมำรถยืนยันกำรผ่ำนเงินเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ทธี่ นำคำรพำณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหำนครได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซือ้ ในวันที่นำค่ำ
ซือ้ หน่วยลงทุนเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ดงั กล่ำวได้ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่ว ยลงทุนนัน้
ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดกำรมิได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรทีผ่ สู้ ่งั ซือ้ มี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ ำว
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ซือ้ ภำยใต้หลักฐำนทีป่ รำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ำงอิง
เท่ำนัน้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เป็ นจำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ ขัน้ ต่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรให้ทำรำยกำร
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรกำหนดมูลค่ำสูงสุดของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่ ำขัน้ ต่ำ
ของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
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บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหักเงินตำมจำนวนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน จำกบัญชีเงินฝำกของผูส้ ่งั ซือ้ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำก
ธนำคำรพำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักเงินค่ำซือ้ ได้หรือรำยกำรคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด
บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ตำมปกติ
อนึ่ง ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เท่ำนัน้ โดยเป็ น
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องกดยืนยันควำมถูกต้อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ แล้ว
2) เมื่อผูส้ ่งั ซือ้ กดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้
เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์และอ้ำงอิงได้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะ
ได้รบั เอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรำยกำรซือ้ สมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำก
ระบบกำรให้บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน
30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร
ก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.2.2.6 วิธีกำรซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึ่งสำมำรถขอเอกสำร
ดังกล่ำวได้ที่บริษัทจัดกำร หรือชำระค่ำซือ้ โดยกำรหักบัญชีบตั รเครดิต ในกรณีที่ผสู้ ่งั ซือ้ ยังมิได้เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนใน
หัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” และซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรทำรำยกำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร ซึ่งผูถ้ ือรหัส
ประจำตัวต้องเก็บรักษำไว้เป็ นควำมลับ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ำของรหัสประจำตัวของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทำรำยกำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ดว้ ยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัท
จัดกำรกำหนดไว้
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บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด เป็ นกำรซือ้ หน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัด
มำ ซึ่งบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กำรชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝำก ยังไม่สำมำรถยืนยันกำรผ่ำนเงินเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ทธี่ นำคำรพำณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหำนครได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้ หน่ว ยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซือ้ ในวันที่นำค่ำ
ซือ้ หน่วยลงทุนเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ดงั กล่ำวได้ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่ว ยลงทุนนัน้
ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดกำรมิได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรทีผ่ ู้ส่งั ซือ้ มี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำว
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ซือ้ ภำยใต้หลักฐำนทีป่ รำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ำ งอิง
เท่ำนัน้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เป็ นจำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ ขัน้ ต่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรให้ทำรำยกำร
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือสงวนสิทธิในกำรกำหนดมูล ค่ำสูงสุดของ
กำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหักเงินตำมจำนวนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน จำกบัญชีเงินฝำกของผูส้ ่งั ซือ้ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หกั บัญชีเ งินฝำก
ธนำคำรพำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักเงินค่ำซือ้ ได้หรือรำยกำรคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด
บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ตำมปกติ
อนึ่ง ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เท่ำนัน้ โดยเป็ น
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต
ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องกดยืนยันควำมถูกต้อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ แล้ว
2) เมื่อผูส้ ่งั ซือ้ กดยืนยันควำมถูกต้องแล้วและมีควำมประสงค์จะทำกำรเพิกถอนรำยกำร จะต้องทำกำรยกเลิกรำยกำรนัน้ ภำยในเวลำ 15.30 น. ของ
วันที่ทำรำยกำร ซึ่งถ้ำเกินกำหนดเวลำดังกล่ำวจะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำ
จำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์และอ้ำงอิงได้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั เอกสำรแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนเมื่อรำยกำรซือ้ สมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำก
ระบบกำรให้บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน
30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
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5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร
ก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.2.2.7 วิธีกำรซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ทบี่ มจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำ ในกรณีที่ผสู้ ่งั ซือ้ ยังมิได้เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” ก่อนทุกครัง้
ผูล้ งทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้ แต่ละครัง้ โดยบมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำจะทำกำรหักเงินค่ำ
ซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมทัง้ ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำร (ถ้ำมี) จำกบัญชีเงินฝำกที่ได้ระบุไว้ในทันที ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรให้ทำรำยกำร
สั่งซือ้ หน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และ/หรือสงวนสิทธิ ในกำรกำหนดมูลค่ำสูงสุดของ
กำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
ผูล้ งทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนำคำร
กรุงศรีอยุธยำกำหนดไว้ ทัง้ นี ้ ให้ปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนกำรทำรำยกำรที่ระบุบนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
กำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด ให้ถือว่ำเป็ นกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้ โดยระยะเวลำ
ภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัดมำ ซึ่ง
บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณหน่วยลงทุน
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่ำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแล้วไม่วำ่ ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและขอเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลย
พินจิ ของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุน
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้ นับสนุนจะดำเนินกำร
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รบั แจ้งจำกผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้ นี ้ บริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อน
ปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.2.2.8 กำรซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อลงทุ น
โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเพิ่มเติมช่องทำงดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันทำกำร และปิ ดประกำศให้ผู้
ลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่มให้บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน รวมทัง้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้อง
6.2.3. กำรจัดสรรหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่มีกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและหรือกรณีที่เป็ นกองทุนปลำยทำงที่มีกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งทำให้กำรเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่
จำหน่ำยได้สำหรับกำรสั่งซือ้ และหรือกำรสั่งสับเปลี่ยนดังกล่ำว มีจำนวนเพิ่มขึน้ เกินกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนของโครงกำรที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัท
จัดกำรจะทำกำรจัดสรรหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งั ซือ้ และหรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ และหรือผูส้ ่งั สับเปลี่ยน
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หน่วยลงทุน จนเต็มตำมจำนวนหน่วยลงทุนของโครงกำรจัดกำรที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยในกรณีกำรสั่งซือ้ บริษัทจัดกำรจะทำกำรคืนเงินค่ำสั่งซื อ้ ที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรร โดยออกเป็ นเช็คขีดคร่อมและจัดส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือโอนเงินเข้ำบัญชีผถู้ ือ
หน่วยลงทุนตำมที่ได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภำยใน 3 วันทำกำรนับจำกวันทีส่ ่งั ซือ้ โดยไม่มีดอกเบีย้ และในกรณีกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรลบหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำง ตำมสัดส่วนที่ได้รบั จัดสรรเข้ำกองทุนปลำยทำง
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้งทำงโทรศัพท์หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครัง้ แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หรือผูส้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุนเต็มตำมจำนวนที่ส่งั ซือ้ หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
6.2.4. กำรคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน
ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 6.2.3
6.2.5. เงื่อนไขกำรขำยหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวรก็ได้ตำมที่บริษทั จัดกำรเห็นสมควร ทัง้ นี ้ บริ ษัทจัดกำรจะแจ้งให้
ผูล้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน รวมทั้งประกำศ
ไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนีโ้ ดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลใด ๆ
(1) คำสั่งซือ้ ที่จะมีผลให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนรำยนัน้ ถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำกำรสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุน และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทุนเป็ นหลัก ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจัดกำรลงทุน หรือไม่เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนเดิม หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุนรวมได้
(3) กรณีที่บริษัทจัดกำรทรำบว่ำเอกสำรหรือข้อมูลที่ได้รบั จำกผูล้ งทุนไม่ถกู ต้องตำมควำมเป็ นจริง หรือไม่เป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรได้จำหน่ำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจัดกำรจนเต็มตำมจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จ ะ
ปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ตัง้ แต่วนั ทำกำรซือ้ ขำยถัดจำกวันที่จำหน่ำยหน่วยลงทุนได้เต็มตำมจำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษัทจัดกำรจะ
เห็นสมควรที่จะทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำรไว้ที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ
ผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6.2.6. เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี
ในกรณีที่ยงั มิได้เปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผูจ้ องซือ้ จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อทำรำยกำรซือ้ ขำย
คืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจัดกำร โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรำยละเอียดและข้อควำมต่ำงๆ ใน
คำขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่ำงถูกต้องและตำมควำมจริงพร้อมทัง้ แนบเอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชี ดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดำ
ก) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ซึ่งลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
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กรณีนิติบคุ คล
ก) สำเนำหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ซ่งึ กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
ข) สำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
ค) ตัวอย่ำงลำยมือชื่อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม และหรือผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขกำรลงนำม
ง) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิตบิ คุ คลซึ่งลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
จ) หนังสือมอบอำนำจในกรณีผมู้ ีอำนำจลงนำมแทนนิตบิ คุ คลไม่ได้เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดกำรจะจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกัน
ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจะถือเอำบุคคลที่มีช่อื แรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐำนะผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเป็ นผูร้ บั เงินที่ได้จำก
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ำมี)
6.2.7 วันและเวลำทำกำรขำยหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะเปิ ดรับคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภำยหลังระยะเวลำเสนอขำยครัง้ แรกภำยใน 20 วันทำกำรหลังจำกปิ ดกำรเสนอขำยครัง้ แรก โดยผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนสำมำรถทำกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) ได้ทกุ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน
ในระหว่ำงเวลำเริ่มเปิ ดทำกำร – 15.30 น. โดยบริษัทจัดกำรจะประกำศวันทีม่ ิใช่วนั ทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยปิ ดประกำศ ณ
สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำว ในกรณีที่กองทุนได้รบั ผลกระทบจำกกำรชำระหรือ
รับชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนจำกกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดยปิ ดประกำศ ณ
สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
วันทำกำรซือ้ ขำย หมำยถึง วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดกำรกำหนดไว้ในรำยละเอียดโครงกำร ซึ่งเป็ นวันที่ตำมปฏิทินที่เป็ นวัน ทำกำร
ตำมปกติของบริษัทจัดกำร และวันทำกำรของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทำกำรของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี)
หรือตำมที่บริษัทจัดกำรจะประกำศกำหนดเพิ่มเติม
เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปลี่ยนแปลง วัน เวลำ และวิธีกำรซือ้ หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี ้
(1) บริษัทจัดกำรอำจจะทำกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลำในกำรรับคำสั่งซือ้ หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหำกเห็นว่ำเกิด
เหตุกำรณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรส่งคำสั่งซือ้ หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ หรืออำจมีผลกระทบต่อ
ระยะเวลำกำรชำระเงินหรือรับชำระเงินค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ หรืออำจมีผลให้ไม่สำมำรถหำหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้
เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนได้ หรือกรณีที่เห็นว่ำอำจก่อเกิดผลเสียหำยใดๆ แก่กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรื อเห็น
ว่ำกองทุนอยู่ในภำวะที่ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนได้อย่ำงสมเหตุสมผลหรือเป็ นธรรม เป็ นต้น ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทรำบ โดยปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
(2) ในกรณีที่วนั ทำกำรซือ้ หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำว ตรงกับวันที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจตำมกฎหมำยมีคำสั่งให้เป็ นวันหยุดกำรซือ้ หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอำจเป็ นวันที่บริษัทจัดกำร
เปิ ดทำกำรแต่มีคำสั่งให้เป็ นวันหยุดกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน) บริษัทจัดกำรจะเลื่อนกำรซือ้ หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็ นวันทำ
กำรถัดไป
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6.2.8 ข้อจำกัดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนสำหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลอเมริกนั (US Person) ตำมเจตนำรมณ์และข้อกำหนดของกองทุน Allianz
Oriental Income Fund ดังมีรำยละเอียดปรำกฏอยู่ในหนังสือชีช้ วนของกองทุนดังกล่ำว ซึ่งมีคำจำกัดควำม ของ “บุคคลอเมริกนั ” (US Person)
ดังนี ้
บุคคลอเมริกนั หมำยถึง ปั จเจกชน บริษัท ห้ำงหุน้ ส่วน หรือบุคคลอื่น ที่เป็ นผูอ้ ยู่อำศัยในประเทศสหรัฐอเมริกำภำยใต้ประกำศของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกำ และเจ้ำหน้ำที่ของปัจเจกชน บริษัท ห้ำงหุน้ ส่วน หรือบุคคลอื่นดังกล่ำว ที่
กระทำกำรภำยใต้ขอ้ จำกัดกำรลงทุนของสหรัฐอเมริกำ ในกองทุนที่ไม่ใช่กองทุนของสหรัฐอเมริกำ ทัง้ นีร้ วมถึง:
1. บุคคลธรรมดำที่มีแหล่งพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ
2. กองมรดกที่มีผจู้ ดั กำรมรดกตำมพินัยกรรมหรือตำมที่ศำลแต่งตัง้ เป็ นบุคคลอเมริกนั
3. บริษัท หรือ ห้ำงหุน้ ส่วนที่จดั ตัง้ ภำยใต้กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ
4. สำขำซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล ซึ่งเป็ นสำขำของบริษัทที่ตงั้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ
5. สำขำที่ตงั้ อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล
6. กองทรัพย์สินที่มีผจู้ ดั กำรดูแลทรัพย์สินเป็ นคนสัญชำติอเมริกนั หรือจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ
7. บัญชีที่ลกู ค้ำเปิ ดกับโบรกเกอร์ ซึ่งให้ดลุ ยพินิจโบรกเกอร์ทำกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ตำมบัญชีนนั้ ได้ในแต่ละครัง้ โดยไม่ตอ้ งได้รบั ควำมยินยอมจำก
ลูกค้ำเจ้ำของบัญชีก่อน หรือบัญชีที่มีลกั ษณะหรือข้อกำหนดคล้ำยกันนี ้ ซึ่งถือโดยผูค้ ำ้ ตรำสำรหนีห้ รือผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็ นคนสัญชำติ
อเมริกนั หรือจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ
8. บัญชีที่โบรกเกอร์ตอ้ งได้รบั ควำมยินยอมจำกลูกค้ำเจ้ำของบัญชีก่อนทำกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ในแต่ละครัง้ หรือบัญชีที่มีลกั ษณะหรือข้อ กำหนด
คล้ำยกันนี ้ ซึ่งถือโดยผูค้ ำ้ ตรำสำรหนีห้ รือผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นๆ ที่มิใช่คนสัญชำติอเมริกนั หรือจดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ และเป็ นกำรถือเพื่อผลประโยชน์หรือเพื่อบัญชีของบุคคลอเมริกนั
และเพื่อให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของคำจำกัดควำมข้ำงต้น ให้คำว่ำ “บุคคลอเมริกนั ” หมำยรวมถึง บุคคลที่อยู่ในคำจำกัดควำมตำมมำตรำ 7701
(a)(30) ของประมวลกฎหมำยรำยได้ทำงสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ ทัง้ ยังรวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่จดั ตัง้ ขึน้ ในนำมของหรือเพื่อประโยชน์
ของบุคคลอเมริกนั ดังกล่ำวข้ำงต้น และให้คำว่ำ “ผูอ้ ยู่อำศัย” หมำยรวมถึง บุคคลที่คงไว้ซ่งึ กำรมีถ่นิ ที่อยู่หรือที่อยู่อำศัยอย่ำงถำวรในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ โดยไม่ตอ้ งคำนึงว่ำบุคคลนัน้ จะอยู่ในถิ่นที่อยู่หรือที่อยู่อำศัยนัน้ ๆ เป็ นระยะเวลำนำนเท่ำใด
ในกรณีที่บคุ คลข้ำงต้นสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลดังกล่ำว โดย
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) จะชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ำมี) คืนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนเป็ น
เช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนภำยใน 5 วันทำ
กำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่บริษทั จัดกำรไม่สำมำรถจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนข้ำงต้นได้ ทัง้ นี ้ หำกภำยหลังบริษัทจัดกำรทรำบว่ำ
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้รบั กำรจัดสรรจำกนำยทะเบียนเป็ นบุคคลข้ำงต้น บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำ มี) จะแจ้งให้
บุคคลดังกล่ำวทำรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในโอกำสแรกนับตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรรูห้ รือทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว ตำมวันและเวลำที่บริษัทเปิ ด
ให้ทำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็ นไปตำมวิธีกำรที่กำหนดในข้อ 7. “กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน"
6.3. กำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน :
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
7. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทำงกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดกำร
- ATM
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- Internet
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรื่อรับซือ้ คืน
- Tele-bank
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.3. วิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.4.1. บริษัทจัดกำร :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้องสั่งขำยเป็ นจำนวนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000
บำท ในกำรสั่งขำยคืนแต่ละครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวน
หน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำทีป่ รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด เมื่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ ได้เสร็ จสิน้
สมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยไม่
มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ที่สำนักงำนของ
บริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ
ผูส้ ่งั ขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำร หรือผูส้ นับสนุน ตำมวันและเวลำในข้อ 7.6.1 เรื่อง “วันและเวลำที่ทำกำรรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ ระบุจำนวนหน่วยลงทุนทีต่ อ้ งกำรขำยคืน
เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนว่ำถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนำมรับรองควำมถู กต้องแล้ว
แก่ผสู้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐำนต่อไป
บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์คำนวณรำคำรับซือ้ คืนโดยมูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนดังกล่ำวจะต้องได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
7.4.2. ผูส้ นับสนุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้องสั่งขำยเป็ นจำนวนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000
บำท ในกำรสั่งขำยคืนแต่ละครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวน
หน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัท
จัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำทีป่ รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด เมื่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ ได้เสร็ จสิน้
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สมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่
มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ที่สำนักงำนของ
บริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุ นเป็ นจำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ
ผูส้ ่งั ขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทผูส้ นับสนุน ตำมวันและเวลำในข้อ 7.6.1 เรื่อง “วันและเวลำทีท่ ำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” โดย
กรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ ระบุจำนวนหน่ วยลงทุนทีต่ อ้ งกำรขำยคืน เมื่อเจ้ำหน้ำที่
ตรวจคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนว่ำถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนำมรับรองควำมถูกต้องแล้วแก่ผู้ส่งั ขำยคืน
หน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐำนต่อไป
บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์คำนวณรำคำรับซือ้ คืน โดยมูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนดังกล่ำวจะต้องได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
7.4.3 วิธีกำรขำยคืนผ่ำนเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผูส้ ่งั ขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนด้วยบัตร ATM บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ผ่ำนเครื่อง ATM ของธนำคำรได้ทกุ วันระหว่ำงเวลำให้บริกำร
ATM ของธนำคำรโดยปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนกำรทำรำยกำรที่ระบุบนหน้ำจอเครือ่ ง ATM จนครบทุกขัน้ ตอน
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด เป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำย
นัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้
ขำยถัดมำ ซึ่งบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ น
เกณฑ์ในกำรคำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็ นเพียงเอกสำรบันทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลักฐำนในกำรทำรำยกำรอย่ำงสมบูรณ์ บริษัทจัดกำร
จะถือหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เป็ นหลักฐำนในกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์และใช้อำ้ งอิงได้
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่อง ATM จำกระบบงำน บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้ นับสนุนจะ
ดำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รบั แจ้ง
จำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดกำรและบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยได้โดยอยู่
ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรตำมหัวข้อเรื่อง “กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน” ผูถ้ ื อหน่วย
ลงทุนอำจขอยกเลิกคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่ำงเวลำทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนทีผ่ สู้ นับสนุนทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขำยคืนหน่วย
ลงทุน ทัง้ นี ้ กำรยกเลิกคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อได้รบั อนุมตั ิจำกบริษัทจัดกำรก่อน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้ นี ้ บริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อน
ปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
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7.4.4 วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร (Tele-bank)
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และ/หรือหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ (ถ้ำมี) ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำร
กำหนดไว้ ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ที่บริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน สำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด เป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำย
นัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้
ขำยถัดมำ ซึ่งบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ น
เกณฑ์ในกำรคำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ น
หลักฐำนอ้ำงอิงเท่ำนัน้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน เป็ นจำนวนหน่วยขัน้ ต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอ
สงวนสิทธิในกำรให้ทำรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำและ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ
สงวนสิทธิในกำรกำหนดมูลค่ำสูงสุดของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน
เป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจำนวนหน่วย
ลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
เท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่ นั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่ำ 200 หน่วย
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือในกรณีที่ผสู้ นับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ที่สำนักงำนของ
บริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ
ในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหัวข้อ “กำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูล ค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุน ซึ่งได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกำกับภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ ภำยใน 4 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 14.1
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ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนทำง
ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องกดยืนยันควำมถูกต้องภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนแล้ว
2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ ่งั ขำยคืน สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำ
รำยกำรได้เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนทีป่ รำกฏอยู่กบั บริษทั จัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์แล้วนำไปใช้อำ้ งอิ งได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำก
ระบบกำรให้บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน
30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิ ดให้บริกำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร จนกว่ำบริษัทจัดกำรจะพร้อม
ให้บริกำรได้ โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร
ก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.4.5 วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร (Internet)
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และ/หรือหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ (ถ้ำมี) ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึ่ง
สำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ทบี่ ริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน สำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด เป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำย
นัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้
ขำยถัดมำ ซึ่งบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ น
เกณฑ์ในกำรคำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ น
หลักฐำนอ้ำงอิงเท่ำนัน้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน เป็ นจำนวนหน่วยขัน้ ต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอ
สงวนสิทธิในกำรให้ทำรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำและ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ
สงวนสิทธิในกำรกำหนดมูลค่ำสูงสุดของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน
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เป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจำนวนหน่วย
ลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
เท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่ นั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่ำ 200 หน่วย
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือในกรณีที่ผู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ที่สำนักงำนของ
บริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ
ในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหัวข้อ “กำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับ
ซือ้ คืนหน่วยลงทุน
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุน ซึ่งได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกำกับภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ ภำยใน 4 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 14.1
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ต ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องกดยืนยันควำมถูกต้องภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนแล้ว
2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำ
จำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์แล้วนำไปใช้อำ้ งอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำก
ระบบกำรให้บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน
30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่ กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิ ดให้บริกำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร จนกว่ำบริษัทจัดกำรจะพร้อ ม
ให้บริกำรได้ โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
6) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร
ก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.4.6 วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ (Internet)
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ที่บมจ. ธนำคำรกรุง
ศรีอยุธยำ
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ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน เป็ นจำนวนหน่วยขัน้ ต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งขำยคืนแต่
ละครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมี ยอด
คงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรให้ทำ
รำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ตำ่ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ ของบริษัท
จัดกำร
บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือใน
กรณีที่ผสู้ นับสนุนยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศ
ไว้ที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ น
จำนวนหน่วยได้ตำมปกติ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนดไว้ ทัง้ นี ้ ให้ปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนกำรทำรำยกำรที่ระบุบนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอ ยุธยำ
กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด ให้ถือว่ำเป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้ โดยระยะเวลำ
ภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัดมำ
ซึ่งบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ใน
กำรคำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุน
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้ นับสนุนจะ
ดำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รบั
แจ้งจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้ นี ้ บริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อน
ปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.4.7 กำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อ
ลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเพิ่มเติมช่องทำงดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันทำกำร และปิ ด
ประกำศให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่มให้บริกำร ณ สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน รวมทัง้ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้ คืน : ทุกวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน
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7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซือ้ คืน :
7.6.1. วันและเวลำที่ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรจะเปิ ดรับคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยหลังระยะเวลำเสนอขำยครัง้ แรกภำยใน 20 วันทำกำรหลังจำกปิ ดกำรเสนอขำยครัง้ แรก โดยผู้
ถือหน่วยลงทุนสำมำรถส่งคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ทบี่ ริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) หรือช่องทำงต่ำ งๆ ตำมที่
กำหนดไว้ในโครงกำร ได้ทกุ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ในระหว่ำงเวลำเริม่ เปิ ดทำกำรถึงเวลำ 13.00 น. โดยบริษัทจัดกำรจะประกำศวันที่มิใช่วนั
ทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี ) ทัง้ นี ้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนออกจำกกองทุนให้เพิ่มมำกขึน้ ซึ่งจะไม่เกินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือว่ำได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร โดยปิ ด
ประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำว ในกรณีที่กองทุนได้รบั ผลกระทบจำกกำรชำระหรือ
รับชำระเงินค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนจำกกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดยปิ ดประกำศ ณ
สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
วันทำกำรซือ้ ขำย หมำยถึง วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดกำรกำหนดไว้ในรำยละเอียดโครงกำร ซึ่งเป็ นวันที่ตำมปฏิทินที่เป็ นวันทำกำร
ตำมปกติของบริษัทจัดกำร และวันทำกำรของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทำกำรของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี )
หรือตำมที่บริษัทจัดกำรจะประกำศกำหนดเพิ่มเติม
เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปลี่ยนแปลง วัน เวลำ และวิธีกำรซือ้ หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี ้
(1) บริษัทจัดกำรอำจจะทำกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลำในกำรรับคำสั่งซือ้ หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหำกเห็นว่ ำเกิด
เหตุกำรณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรส่งคำสั่งซือ้ หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ หรืออำจมีผลกระทบต่อ
ระยะเวลำกำรชำระเงินหรือรับชำระเงินค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ หรืออำจมีผลให้ไม่สำมำรถหำหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่ อให้
เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนได้ หรือกรณีที่เห็นว่ำอำจก่อเกิดผลเสียหำยใดๆ แก่กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็น
ว่ำกองทุนอยู่ในภำวะที่ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนได้อย่ำงสมเหตุสมผลหรือเป็ นธรรม เป็ นต้น ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ง ให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทรำบ โดยปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
(2) ในกรณีที่วนั ทำกำรซือ้ หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำว ตรงกับวันที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจตำมกฎหมำยมีคำสั่งให้เป็ นวันหยุดกำรซือ้ หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอำจเป็ นวันที่บริ ษัทจัดกำร
เปิ ดทำกำรแต่มีคำสั่งให้เป็ นวันหยุดกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน) บริษัทจัดกำรจะเลื่อนกำรซือ้ หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็ นวันทำ
กำรถัดไป หรืออื่นๆ ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร
7.6.2 กำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใน
5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน โดยจัดส่งเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำย
ในนำมผูถ้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณียล์ งทะเบียน หรือนำเงินดังกล่ำวไปชำระค่ำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอื่นที่อยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัท
จัดกำร ตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึน้ เงิน บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำร
ตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
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(2) ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีควำมประสงค์รบั ชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยกำรนำเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร บริษทั จัดกำรจะนำเงิน
เข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ
กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น ภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน
และรำคำหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้ และผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ส่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนตกลงที่
จะรับชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดกำรอำจชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นหลักทรัพ ย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นได้ โดยจะดำเนินกำรภำยใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ “กำรชำระค่ำรับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงิน”
ระยะเวลำชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำ
หน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะไม่นบั รวมวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะใน
ทำนองเดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม
ทัง้ นี ้ ระยะเวลำชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีทสี่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแก้ไข
เพิ่มเติมในภำยหลัง โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทำงกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดกำร
- ATM
- Internet
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรื่อรับซือ้ คืน
- Tele-bank
8.2. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
กองทุนนีจ้ ดั อยู่ในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนได้ภำยในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทย
แลนด์” ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจัดกำรเท่ำนัน้ กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำวหมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง
(“กองทุนต้นทำง”) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลำยทำง”) ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร โดยบริษัทจัดกำรจะ
ดำเนินกำรนำเงินค่ำขำยคืนซึ่งได้หกั ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) เพื่อนำไปชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนปลำยทำง ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญำตให้มีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนบำงกองทุนก็ได้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทำง และสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกำรซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนปลำยทำง จะ
เกิดขึน้ หลังจำกที่ได้มีกำรบันทึกข้อมูลกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงในระบบของนำยทะเบียนแล้วเท่ำนัน้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดให้บริกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก เป็ นกำรชั่วครำวและ/หรือถำวรใน
กรณีที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่เป็ นประโยชน์สงู สุด หรือมีผลกระทบในทำงลบต่อกองทุนและ/หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่ อควำม
รับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษทั จัดกำร โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันทำกำรก่อนกำรใช้สิทธิในกำรปิ ดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และสำนักงำนของผูส้ นับสนุน
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8.2.1 วันและเวลำในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะเปิ ดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังระยะเวลำเสนอขำยครัง้ แรกภำยใน 10 วันทำกำรหลังจำกปิ ดกำรเสนอขำยครัง้ แรก
บริษัทจัดกำรจะเปิ ดให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) หรือ
ช่องทำงต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำร ได้ทกุ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ในระหว่ำงเวลำ ดังนี ้
- ในกรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทำง ในระหว่ำงเวลำเริ่มเปิ ดทำกำร - 13.00 น. ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกจำกกองทุนให้เพิ่มมำกขึน้ ซึ่งจะไม่เกินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร โดยปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน
และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนปลำยทำง ในระหว่ำงเวลำเริ่มเปิ ดทำกำร - 15.30 น.
บริษัทจัดกำรจะทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำที่กองทุนปลำยทำงในวันทำกำรก่อนวันที่กองทุนปลำยทำงจะได้รบั เงินจำกกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำง
โดยบริษัทจัดกำรจะประกำศวันที่มิใช่วนั ทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ/หรือ
ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำว ในกรณีที่กองทุนได้รบั ผลกระทบจำกกำรชำระหรือ
รับชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนจำกกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดยปิ ดประกำศ ณ
สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
วันทำกำรซือ้ ขำย หมำยถึง วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดกำรกำหนดไว้ในรำยละเอียดโครงกำร ซึ่งเป็ นวันที่ตำมปฏิทินที่เป็ นวันทำกำร
ตำมปกติของบริษัทจัดกำร และวันทำกำรของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทำกำรของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี )
หรือตำมที่บริษัทจัดกำรจะประกำศกำหนดเพิ่มเติม
เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปลี่ยนแปลง วัน เวลำ และวิธีกำรซือ้ หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี ้
(1) บริษัทจัดกำรอำจจะทำกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลำในกำรรับคำสั่งซือ้ หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหำกเห็นว่ ำเกิด
เหตุกำรณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรส่งคำสั่งซือ้ หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ หรืออำจมีผลกระทบต่อ
ระยะเวลำกำรชำระเงินหรือรับชำระเงินค่ำซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ หรืออำจมีผลให้ไม่สำมำรถหำหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่ อให้
เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนได้ หรือกรณีที่เห็นว่ำอำจก่อเกิดผลเสียหำยใดๆ แก่กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็น
ว่ำกองทุนอยู่ในภำวะที่ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนได้อย่ำงสมเหตุสมผลหรือเป็ นธรรม เป็ นต้น ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ง ให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทรำบ โดยปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
(2) ในกรณีที่วนั ทำกำรซือ้ หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำว ตรงกับวันที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจตำมกฎหมำยมีคำสั่งให้เป็ นวันหยุดกำรซือ้ หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอำจเป็ นวันที่บริ ษัทจัดกำร
เปิ ดทำกำรแต่มีคำสั่งให้เป็ นวันหยุดกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน) บริษัทจัดกำรจะเลื่อนกำรซือ้ หรือขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็ นวันทำ
กำรถัดไป หรืออื่นๆ ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

30/11/2021

Page 47

8.2.2 รำคำขำยและรับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนดังต่อไปนีเ้ ป็ นเกณฑ์ในกำรกำหนดรำคำขำยและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ย นหน่วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนต้นทำง กำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจำกกองทุน จะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณรำคำรับซือ้ คืนของวัน
ทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทำง หักด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทำง (ถ้ำมี)และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำ
มี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนปลำยทำง กำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำกองทุน จะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณรำคำขำยของวันทำกำร
ก่อนวันที่กองทุนปลำยทำงจะได้รบั เงินจำกกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำง บวกด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลำยทำง (ถ้ำมี) และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
8.2.3 วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทำง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยให้ระบุจำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่ำในกำรสับเปลี่ ยนไม่ต่ำ
กว่ำ 200 หน่วย หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งสับเปลีย่ นแต่ละครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จำนวน
หน่วยลงทุนคงเหลือตำ่ กว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนทีผ่ ถู้ ือหน่วยลงทุนต้องกำรสับเปลี่ยน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏ
อยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรจะถือว่ำผูถ้ อื หน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่
ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ และในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนตำ่ กว่ำ 200 หน่วย บริษัทจัดกำร
ขอสงวนสิทธิที่จะรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ หมด เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภำยใต้วิธีกำรที่บริ ษทั
จัดกำรเห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรให้ทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดย
ไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรกำหนดมูลค่ำสูงสุดของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ตำ่ ของกำรสั่งสับ เปลี่ยน
หน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือใน
กรณีที่ผสู้ นับสนุนยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศ
ไว้ที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เป็ นจำนวนหน่วยได้ตำมปกติ
ในกรณีของกองทุนปลำยทำง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั กำรยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขัน้ ตำ่ ในกำรซือ้ หน่วยลงทุนตำมที่ระบุในหัวข้อ “กำรสั่งซือ้
หน่วยลงทุน”
ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสั่งสับเปลีย่ นนัน้ ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้วไม่ว่ำกรณี ใดๆ ทัง้ สิน้
เว้นแต่จะได้รบั อนุญำตจำกบริษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
(1) วิธีกำรสับเปลี่ยนที่บริษัทจัดกำร หรือผูส้ นับสนุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนได้ทกุ วันทำกำรซือ้ ขำยในเวลำทำกำร โดยกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ
ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ ระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งกำรสับเปลี่ยน เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนว่ำถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนำมรับรองควำมถูกต้องแล้วแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ น
หลักฐำนต่อไป
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(2) วิธีกำรสับเปลี่ยนผ่ำนเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถทำรำยกำรด้วยบัตร ATM บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ผ่ำนคำสั่งของเครื่อง ATM ของธนำคำรได้ทกุ วันระหว่ำงเวลำ
ให้บริกำร ATM ของธนำคำรโดยปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนกำรทำรำยกำรที่ระบุบนหน้ำจอเครื่อง ATM จนครบทุกขัน้ ตอน
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนใด เป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำ
กำรสับเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น.
ของวันทำกำรสับเปลี่ยนถัดมำ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดในหัวข้อ 8.2.2 “รำคำขำยและรับซือ้ คืนกรณี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็ นเพียงเอกสำรบันทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลักฐำนในกำรทำรำยกำรอย่ำงสมบูรณ์ บริษัทจัดกำร
จะถือหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เป็ นหลักฐำนในกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์และใช้อำ้ งอิง
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่อง ATM จำกระบบงำน บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้ นับสนุน
จะดำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้รบั
แจ้งจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทำกำรตรวจสอบรำยกำรทัง้ หมดกับสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและหำกถูกต้องก็จะดำเนินกำร
ให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทำงเท่ำกับจำนวนที่ระบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุ น
กองทุนปลำยทำงเท่ำกับจำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “รำคำขำยและรับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน”
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้ นี ้ บริษทั จัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อน
ปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุน รวมทัง้ ประกำศไว้ในระบบโทรศัพท์ของบริษัทจัดกำร
(3) วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อัตโนมัตขิ องบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึ่ง
สำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ทบี่ ริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ในกรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทำง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำย
หน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนใด เป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำ
กำรสับเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น.
ของวันทำกำรสับเปลี่ยนถัดมำ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดในหัวข้อ 8.2.2 “รำคำขำยและรับซือ้ คืนกรณี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้หลักฐำนทีป่ รำกฎอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ น
หลักฐำนอ้ำงอิงเท่ำนัน้
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บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรือใน
กรณีที่ผสู้ นับสนุนยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศ
ไว้ที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เป็ นจำนวนหน่วยได้ตำมปกติ
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนจะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันควำมถูกต้อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั สับเปลี่ยน
แล้ว
2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญำต
จำกบริษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ ่งั สับเปลี่ยน สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำ
รำยกำรได้เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนทีป่ รำกฏอยู่กบั บริษทั จัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์แล้วนำไปใช้อำ้ งอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำก
ระบบกำรให้บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน
30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร
ก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน รวมทัง้ ประกำศไว้ในระบบโทรศัพท์ของบริษัท
จัดกำร
(4) วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษทั จัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึ่งสำมำรถขอ
เอกสำรดังกล่ำวได้ที่บริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ในกรณีที่กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทำง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำย
หน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนใด เป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำ
กำรสับเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น.
ของวันทำกำรสับเปลี่ยนถัดมำ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดในหัวข้อ 8.2.2 “รำคำขำยและรับซือ้ คืนกรณี
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้หลักฐำนทีป่ รำกฎอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ น
หลักฐำนอ้ำงอิงเท่ำนัน้
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บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้องหรื อใน
กรณีที่ผสู้ นับสนุนยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศ
ไว้ที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เป็ นจำนวนหน่วยได้ตำมปกติ
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนจะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันควำมถูกต้อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั สับเปลี่ยนแล้ว
2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญำต
จำกบริษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ตของผูส้ ่งั สับเปลี่ยน สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำร
จะพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อำ้ งอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำก
ระบบกำรให้บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน
30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร
ก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน รวมทัง้ ประกำศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จัดกำร
(5) วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผูท้ ี่มีควำมประสงค์จะสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ที่บมจ. ธนำคำรกรุง
ศรีอยุธยำ
ในกรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทำง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำย
หน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนดไว้ ทัง้ นี ้ ให้ปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนกำรทำรำยกำรที่ระบุบนหน้ำจอระบบ
อินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
กำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนใด ให้ถือว่ำเป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำกำรสับเปลี่ยนนัน้
โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำร
สับเปลี่ยนถัดมำ โดยบริษทั จัดกำรจะใช้รำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดในหัวข้อ 8.2.2 “รำคำขำยและรับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วย
ลงทุน” ซึ่งได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบั คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำน
ขัดข้องหรือในกรณีที่ผสู้ นับสนุนยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน โดย
จะปิ ดประกำศไว้ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผูส้ นับสนุน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้ตำมปกติ
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ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสั่งสับเปลีย่ นนัน้ ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้วไม่ว่ำ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้ นับสนุนจะ
ดำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รบั
แจ้งจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(6) กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อ
ลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเพิ่มเติมช่องทำงดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันทำกำร และปิ ด
ประกำศให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่มให้บริกำร ณ สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน รวมทัง้ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
9. การชาระค่ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัท
จัดกำรจะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรอำจเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทุนเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล
(2) มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรยังไม่ได้ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัท
จัดกำรพบว่ำรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและ
รำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ ต่ำงจำกรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตำงค์ขนึ ้ ไปและคิด
เป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(3) มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รอง
ข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ ต่ำงจำกรำคำรับซือ้ คืนหน่ว ย
ลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดกำรอำจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำกำรนับแต่
วันที่มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั กำรผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ กำรผ่อนผันดังกล่ำวไม่รวมกรณีตำม (1) ซึ่ง
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) ประกำศกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและสถำนที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนกำร
ขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) และแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนทรำบโดยพลัน
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(2) แจ้งกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรำยงำนในเรื่องดังกล่ำว พร้อมทัง้ แสดงเหตุผลและหลักฐำนกำรได้รบั ควำม
เห็นชอบหรือกำรรับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน โดยบริษัทจัดกำรอำจมอบหมำยให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรดังกล่ำวแทนก็ได้
(3) ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ หำกถึงวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนวันอื่น และมีผถู้ ือหน่วยลงทุน
สั่งขำยคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดกำรจะต้องรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนนัน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะต้องชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
ที่ยงั ค้ำงอยู่ให้เสร็จสิน้ ก่อน แล้วจึงชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ส่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
11. การไม่ขายไม่รับซือ้ คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพำะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงกำร ซึ่งต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ้ ขำยได้ตำมปกติ
(2) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว ซึ่ง
ให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้นแต่จะได้รบั กำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ำงสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม
(ค) มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนีเ้ กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่ำงมี
นัยสำคัญ
(ก) ตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ้ ขำยได้ตำมปกติ ทัง้ นี ้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซอื ้
ขำยในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุกำรณ์ที่ทำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี และทำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำก
ต่ำงประเทศได้ตำมปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของ
บริษัทจัดกำร และผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพำะรำย เนื่ องจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผูล้ งทุนรำยนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้องกับกำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็ นกฎหมำย
ไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
2. กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
3. กำรกระทำที่เป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมคำสั่งเกี่ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำย
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(ข) บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ในสำระสำคัญ
(5) อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเปลีย่ นให้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของตนอันเนื่อง
มำจำกกำรที่บริษัทจัดกำรรำยเดิมไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรดำรงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์
และกำรค้ำหลักทรัพย์และกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3
วันทำกำร
11.2 เมื่อปรำกฏเหตุตำมข้อ 11.1 และบริษัทจัดกำรประสงค์จะไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำย
คืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหำกเป็ นเหตุตำมข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรหยุด
รับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุนพร้อม
ทัง้ แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมนัน้ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตำมข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ ก่อนกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
(ก) รำยงำนกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทำกำรสุดท้ำ ย
ก่อนวันรำยงำนนัน้ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวันทำกำรก่อนวันเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเปิ ดขำยหรือรับซือ้ คื นหรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
11.3 บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทพบว่ำรำคำขำย
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้
รับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่ว ยลงทุน
ไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรหยุดขำยหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรหยุดรับคำ
สั่งซือ้ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
11.4 ในกรณีที่วนั ทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ประกำศกำหนดให้เป็ นวันหยุดทำกำร
ของบริษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ บริษทั จัดกำรจะหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่ำว และแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรหยุดรับคำสั่งในกรณีดงั กล่ำวไม่นอ้ ยกว่ำ 5 วันทำกำรก่อนถึงวันหยุดทำกำรกรณีพิเศษนัน้ โดยกำรปิ ด
ประกำศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัท รวมทัง้ จัดให้มีประกำศดังกล่ำวไว้ ณ สถำนที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนทีใ่ ช้เป็ นสถำนที่ในกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีควำมจำเป็ นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ หรือเพื่อ รักษำ
เสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศให้บริษัทจัดกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยน
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หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นกำรชั่วครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำกำรติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ควำมเห็น
ชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ขยำยระยะเวลำหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงือนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมสำหรับผูล้ งทุนทั่วไป ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตำมปกติ อย่ำงไรก็ ดี ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่อำจ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั ลงทะเบียนกำร
โอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนัน้ เป็ นกำรโอนหรือจำหน่ำยให้แก่บคุ คลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรและ/หรือผ่ำนผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน พร้อมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ (ถ้ำมี)
ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้บันทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งนำยทะเบียนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันทำ
กำร นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
14. การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : ไม่จ่ำย
14.2. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปันผล :
ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล
14.3. กำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.0437 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมดข้ำงต้น ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และ
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม :
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
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ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทุนจะไม่เกิดรำยกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรลงทุนซำ้ ซ้อนจำกกำรบริหำรจัดกำรที่เรียกเก็บโดยกองทุนหลัก
เนื่องจำกกองทุนรวมหลักจะคืนค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ให้แก่กองทุน (โดยคืนเป็ นเงินสดหรือหน่วยลงทุน)
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.3210 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย :
ไม่มี
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ1.6050ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่ำธรรมเนียมผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน ในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก – จะเรียกเก็บจำกกองทุนในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.1605
ของมูลค่ำหน่วยลงทุนที่เสนอขำยได้ภำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้ แรก โดยในทำงบัญชีจะตัดจ่ำยทัง้ จำนวนหรือทยอยตัดจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยกองทุน
รวมเฉลี่ยเท่ำกันทุกวันตำมระยะเวลำที่ได้รบั ประโยชน์จำกค่ำใช้จ่ำยนัน้ ๆ
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโฆษณำและประชำสัมพันธ์กองทุนรวม และค่ำสื่อโฆษณำและประชำสัมพันธ์กองทุน
รวม ตลอดจนกำรจัดสัมมนำแนะนำกองทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรเซ็นสัญญำต่ำงๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม
(2.1) ในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก - จะเรียกเก็บจำกกองทุนเมื่อมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้ ตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีบริษัทอำจ
พิจำรณำตัดจ่ำยทัง้ จำนวนหรือทยอยตัดจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ำกันทุกวันตำมระยะเวลำที่ได้รบั ประโยชน์ ทัง้ นี ้ ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
ข้ำงต้นรวมกันจะไม่เกิน 1 ล้ำนบำท
(2.2) ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก - จะเรียกเก็บจำกกองทุนเมื่อมีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้ ตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีบริษัทอำจ
พิจำรณำตัดจ่ำยทัง้ จำนวนหรือทยอยตัดจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ำกันทุกวันตำมระยะเวลำที่ได้รบั ประโยชน์จำกค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือใน
รอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวขึน้ ทัง้ นี ้ ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวข้ำงต้นรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ วัน
สิน้ รอบปี บญ
ั ชีล่ำสุดของกองทุนรวม
(3) ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกำรจัดตัง้ กองทุนรวม ตำมที่จ่ำยจริง
(4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่ง รำยงำนหนังสือบอกกล่ำว ประกำศ และรำยงำนต่ำง ๆ รวมถึงกำรลงประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวัน
และหรือข่ำวสำรถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดกำรจัดทำ หรือที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือกฎหมำยกำหนด
ตำมที่จ่ำยจริง
(5) ค่ำใช้จ่ำยอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร หรือกำรเปลี่ยนประเภทโครงกำร เช่น กำรลงประกำศหนังสือพิมพ์ กำรจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุน กำรทำเอกสำรแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุน กำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน หรือ ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้ จำกกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย หรือ
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็ นต้น ตำมที่จ่ำยจริง
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(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่ง และค่ำแปลหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุนหรือเอกสำรอื่นๆ เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน และ
แบบฟอร์มต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม อำทิเช่น ใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ใบคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ใบคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน บัตรตัวอย่ำงลำยมือชื่อ ใบยืนยัน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือใบหน่วยลงทุน หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็ นต้น
ตำมที่จ่ำยจริง
(7) ค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและต่ำงประเทศ ตำมที่จ่ำยจริง
(8) ค่ำตอบแทนผูช้ ำระบัญชี และผูด้ แู ลผลประโยชน์ในระหว่ำงกำรชำระบัญชีกองทุนรวม ตำมที่จ่ำยจริง
(9) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมกำรออกเช็คค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ำบัญชีให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ตำมอัตรำที่ธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินเรียกเก็บจำกกำรใช้บริกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเพื่อเข้ำบัญชีของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ตำมที่จ่ำยจริง
(10) ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรติดต่อประสำนงำนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของกองทุน เช่น
ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำโทรสำรทำงไกล ค่ำเดินทำง ค่ำที่พกั ค่ำเบีย้ เลีย้ ง ค่ำประกันกำรเดินทำง เป็ นต้น ตำมที่จ่ำยจริง
(11) ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรชำระรำคำ รับชำระรำคำ ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ อำทิเช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำร
ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บริกำร settlement advance หรือ contractual settlement เป็ นต้น ตำมที่จ่ำยจริง
(12) ค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนภำษีที่เกิดจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย หรือภำษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทัง้ ในประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) ตำมที่จ่ำยจริง
(13) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดขึน้ จำกกำรเก็บรักษำทรัพย์สินในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) ตำมที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
(14) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ อันเนื่องมำจำกกำรจ่ำยผลตอบแทนของตรำสำร และ/หรือกำรทำรำยกำรผ่ำนระบบ Euroclear , Cedel รวมทัง้ ระบบอื่นใด
เพื่อประโยชน์ของกองทุน ตำมที่จ่ำยจริง
(15) ค่ำธรรมเนียมและ/หรือค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรมีบญ
ั ชีและกำรโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนำคำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น
ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่ธนำคำรเรียกเก็บ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรสำร ค่ำสมุดเช็ค เป็ นต้น ตำมที่จ่ำยจริง
(16) ค่ำใช้จ่ำย และ/หรือค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ กำรลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่ ำนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ ค่ำประกัน
ควำมเสี่ยงอันเนื่องจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตรำดอกเบีย้ เป็ นต้น ตำมที่จ่ำยจริง
(17) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรชำระรำคำหลักทรัพย์ล่วงหน้ำของผูร้ บั ฝำกทรัพย์สินในต่ำงประเทศสำหรับกรณีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี ) ตำมที่
จ่ำยจริง
(18) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรผิดนัดชำระรำคำ (Failed Trade) (ถ้ำมี) ตำมที่จ่ำยจริง
(19) ค่ำฤชำ ค่ำธรรมเนียม และ/หรือค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น ค่ำธรรมเนียมธนำคำรต่ำง ๆ ค่ำธรรมเนียมกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำย และ/หรือค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรจัดหำ ได้มำ รับมอบ ส่งมอบ ดูแล รักษำ ป้องกัน
ผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่ำง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจำกที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (2) “ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ รำยปี ”
เป็ นต้น ตำมที่จ่ำยจริง
(20) ค่ำอำกรแสตมป์ และค่ำนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่ซอื ้ หรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนรวม ตำมที่จ่ำยจริง
(21) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำรติดตำมทวงถำม หรือกำรดำเนินคดีเพื่อกำรรับชำระหนีใ้ ด ๆ ของกองทุนรวม ตำมที่จ่ำยจริง
(22) ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกั เก็บจำกบัญชีกองทุนรวมในกำรใช้บริกำร เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร INFO-BANKING ค่ำสมุดเช็ค ค่ำ
อำกรแสตมป์ เป็ นต้น ตำมที่จ่ำยจริง
(23) ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำรรับจำนองอสังหำริมทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันกำรลงทุนของกองทุนรวม ตำมที่จ่ำยจริง
(24) ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรดำเนินคดีของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำย
จำกบริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รบั คำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(25) ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทุนรวม และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย หรื อ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีประกำศกำหนด เช่น ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย เป็ นต้น
ตำมที่จ่ำยจริง
หมำยเหตุ :
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว
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15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
- ในระยะเวลำเสนอขำยครัง้ แรก ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่ำที่ตรำไว้
- ภำยหลังจำกระยะเวลำเสนอขำยครัง้ แรก ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณรำคำขำย
อนึ่ง กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทุนให้กบั ผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ
ณ สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะระบุขอ้ ควำม “บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกัน ทัง้ นี ้
บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษทั จัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุน
กำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)” ไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำว
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (Switching In) :มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ำในอัตรำไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้ อนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน กำรออกใบหน่วยลงทุน กำรออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและ
อื่น ๆ ที่เกิดขึน้ จริง ซึ่งพิสจู น์ได้ว่ำเป็ นควำมประสงค์เฉพำะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน ตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็ นกำรทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
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15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่กำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตำมที่จ่ำยจริง
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ จะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ อื หน่วยลงทุน ตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็ นกำร
ทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรผ่ำนธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงิน (ถ้ำมี) อำทิเช่น ค่ำธรรมเนียมกำร
โอนเงินผ่ำนธนำคำรพำณิชย์ เป็ นต้น ตำมอัตรำที่ธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบันกำรเงินกำหนด
(3) ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) หรือนำยทะเบียนดำเนินกำรให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจำกรำยกำรขัน้ ต้นตำมที่จ่ำยจริง
ทัง้ นี ้ ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรื อภำษีอื่นใดแล้ว
15.4. วิธีกำรคำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :
ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 15.2 จะบวกด้วยภำษีมลู ค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ำมี)
กำรคำนวณค่ำธรรมเนียมตำมข้อ 15.2.1 ข้อ 15.2.2 และข้อ 15.2.3 จะคำนวณทุกวันโดยใช้มลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในแต่ละวันในกำร
คำนวณ และจะชำระตัดจ่ำยจำกบัญชีกองทุนรวมเป็ นรำยเดือน
ค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 15.2.6 (3) ถึง (25) จะเรียกเก็บจำกกองทุนรวมตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีบริษัทจัดกำรจะพิจำรณำตัดจ่ำยทัง้ จำนวน
หรือทยอยตัดจ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ำกันทุกวันตำมระยะเวลำที่จะได้รบั ประโยชน์จำกค่ำใช้จ่ำยนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ กำรตัดค่ำใช้จ่ำ ยดังกล่ำว
จะเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่งประเทศไทย
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย :
15.5.1. กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร และได้ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้ว บริษัท
จัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบอย่ำงทั่วถึงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ทีม่ ีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือ
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ กำรเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ม่นั ใจได้ว่ำผูล้ งทุนได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูล
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร หรือ ณ สถำนที่ในกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(ถ้ำมี) เป็ นต้น
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยให้แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ถอื ว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไข
เพิ่มเติมโครงกำรในเรื่องดังกล่ำวเมื่อบริษัทจัดกำรได้ดำเนินกำรตำมข้อ 15.5.1.1. ข้ำงต้นแล้ว
15.5.2. กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร บริษัทจัดกำรต้องคำนึงถึงควำม
สมเหตุสมผลกับสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงทั่วถึงด้วยวิธีกำรที่
เหมำะสม อันทำให้ม่นั ใจได้ว่ำผูล้ งทุนได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำว โดยอย่ำงน้อยต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และ ณ
สถำนที่ในกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี ้
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15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่ำอัตรำขัน้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ใน
โครงกำร บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
เพิ่มขึน้
15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำขัน้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้อย่ ำงชัดเจน
ในโครงกำรแล้วว่ำบริษัทจัดกำรสำมำรถกระทำกำรดังกล่ำวได้ ทัง้ นี ้ ในรอบระยะเวลำย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรประสงค์จะขึน้
ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขัน้ สูงดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ ดังกล่ำว
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขัน้ สูงดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะต้องได้รบั มติพิเศษ
ทัง้ นี ้ ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้นำมำใช้กบั กรณีที่บริษัทจัดกำรได้รบั มติพิเศษ
อนึ่ง บริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 15.5.1.2 หรือข้อ 15.5.2.2 ข้ำงต้น ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
15.6. หมำยเหตุ :
ไม่มี
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน
หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : ต่ำงประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด โดย
มูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนจะคำนวณจำกมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศรวมกั บมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิที่กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซ่งึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแต่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น
กำรใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็ นเงินบำท ในกรณีที่มิได้มีกำรทำสัญญำ
ประกันควำมเสี่ยง บริษัทจัดกำรจะใช้อตั รำแลกเปลี่ยนที่เหมำะสม ณ วันทำกำรนัน้ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ และจะคำนวณมูลค่ำ ทรัพย์สินสุทธิ
และมูลค่ำหน่วยลงทุนภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป โดยอัตรำแลกเปลี่ยนดังกล่ำวเป็ นอัตรำแลกเปลี่ยนทีบ่ ริษัทจัดกำรและผูด้ แู ลผลประโยชน์ตกลง
ร่วมกัน
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะต้องขอควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ก่อนทุก
ครัง้
2. บริษัทจัดกำรจะคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมเปิ ด ตำมระยะเวลำดังต่อไปนี ้
(2.1) คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทำกำรภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป
(2.2) คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ ในกำร
คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ เป็ น
เกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
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(2.3) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยใน 3 วันทำกำรถัดไป
(ข) วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยใน 3 วันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ซอื ้ ขำยหน่วยลงทุนทุกวัน
ทำกำร จะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังนีเ้ พิ่มเติมด้วย
1. วันทำกำรก่อนวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ กรณีกำรขอผ่อนผันและคำนวณแบบ
forward pricing บริษัทจัดกำรจะใช้มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรมีอยู่ ณ วันทำ
กำรก่อนวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุดมำประกำศ
2. วันทำกำรสุดท้ำยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยใน 3 วันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน
แต่ละครัง้ ห่ำงกันเกินกว่ำ 1 เดือน
3. วันที่ปรำกฏเหตุกำรณ์ที่น่ำเชื่อได้ว่ำจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยจะประกำศภำยใน 3 วันทำ
กำรถัดไป
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยใน 3 วันทำกำรถัดไป
กำรประกำศมูลค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3. และต้องได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีที่กำรประกำศตำม (2.3) และ (2.4) ได้กระทำผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่ำหน่วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมำคม (NAV Center) หรือ
ช่องทำงอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดกำรจะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนภำยใน 4 วันทำกำรถัดไป
ก็ได้
(3) ประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้อยหนึ่งฉบับ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะประกำศโดยช่องทำงอื่นแทนกำรประกำศในหนังสือพิมพ์
รำยวัน เช่น www.krungsriasset.com หรือช่องทำงอื่นใดที่เหมำะสม ภำยในเวลำทีผ่ ลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้
โดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน โดยติด
ประกำศไว้ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และ
(4) จัดให้มีขอ้ มูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนที่ทกุ แห่งที่ผสู้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนใช้ซอื ้ ขำยหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่ำวด้วยหรือไม่ก็ได้
ทัง้ นี ้ กองทุนอำจดำเนินกำรไม่เป็ นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมข้อ (2.1) - (2.4) ข้ำงต้นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลำที่กำหนดตำมข้อ (2.1) – (2.4)
นัน้ ตรงกับวันหยุดของกองทุนหลักหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนหรือตำมที่บริษัทจัดกำรจะประกำศกำหนด หรือในกรณีอื่นใดๆ ก็ตำมที่ เป็ น
เหตุให้กองทุนไม่ได้รบั ข้อมูลรำคำหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำ
หน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุนได้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ภำยในวัน
ทำกำรถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรได้รบั ข้อมูลรำคำหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และประกำศข้อมูล ดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิฯ
3. กำรใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
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(3.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล
(3.2) คำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล สำหรับมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้
ในกำรคำนวณ รำคำขำยหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรคำนวณรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะ
ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำ
ขำยและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมที่คำนวณได้ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้ จำกกำรคำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดกำรจะนำผลประโยชน์นนั้ รวมเข้ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมข้อ 16.2 ข้ำงต้น เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดกำรต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรำกฏเหตุดงั กล่ำว
เงื่อนไขพิเศษ
1. กำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิกรณีที่วนั ทำกำรในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำหลักทรัพย์และ
ทรัพย์สินล่ำสุดที่มีเป็ นฐำนในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้ นีเ้ ว้นแต่กรณีทบี่ ริษัทจัดกำรและผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นร่ วมกันว่ำควรที่
จะใช้รำคำอื่นที่เหมำะสมกว่ำแทน
2. อัตรำแลกเปลี่ยนที่ใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำหลักทรัพย์ที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วย
ลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนที่เหมำะสม ซึ่งเป็ นอัตรำแลกเปลี่ยนที่บริษทั จัดกำรและผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน
3. กำรหยุดคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ กำหนด สั่งกำร เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็ นอย่ำงอื่น บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดคำนวณ และไม่
ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน เมื่อบริษัทจัดกำรเห็นว่ำมี
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่อำจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และ/หรืออำจมีผลกระทบต่อกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนจนเป็ น
เหตุให้ไม่สำมำรถคำนวณได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือเป็ นธรรม อำทิเช่น เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
(ก) กรณีที่ตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซอื ้ ขำยในตลำดดังกล่ำวเกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ้ ขำยได้ตำมปกติ
(ข) กรณีเกิดเหตุกำรณ์ทที่ ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี และทำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศได้ตำมปกติ
(ค) กรณีที่ปรำกฎเหตุกำรณ์อื่นใด ตำมที่ได้รบั กำรผ่อนผันจำกสำนักงำน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะยื่นขอผ่อนผันจำกสำนักงำนก่อนเป็ นรำยกรณี อำทิเช่น
(1) เมื่อตลำดหลักทรัพย์หรือตลำดทำงกำรอื่นใด ที่หลักทรัพย์หรือตรำสำรอื่นใดที่กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝำกเงินไว้ ปิ ดทำกำร ไม่ ว่ำด้วยเหตุ
ใดก็ตำมที่นอกเหนือจำกกำรปิ ดทำกำรตำมปกติหรือต้องหยุดกำรดำเนินกำรอันเป็ นปกติช่วั ขณะ
(2) เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์ในกรณีที่กำรทำรำยกำร ซือ้ -ขำย หลักทรัพย์ และ/หรือตรำสำรอื่นใดที่กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ ถูกจำกัด หรือ ถูกระงับ ใน
กำรทำรำยกำร (restricted and suspended) หรือ
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(3) เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์ในกรณีที่กำรทำรำยกำร ฝำก-ถอน โอนเงิน ในบัญชีที่กองทุนเป็ นเจ้ำของ หรือ กำรทำรำยกำร ซือ้ -ขำย-ฝำก-ถอน-โอน
หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมปกติ จนเป็ นเหตุให้ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้
อย่ำงสมเหตุสมผล หรือเป็ นธรรม หรือ
(4) เมื่อระบบกำรติดต่อ-สื่อสำรต่ำงๆ และ/หรือ ระบบงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรคำนวณ หรือกำรหำมูลค่ำสินทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด
รวมถึง เงินฝำก ที่กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้เกิดกำรขัดข้องไม่ว่ำด้วยเหตุอนั ใดจนเป็ นเหตุให้บริษทั จัดกำรไม่สำมำรถทำกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือ เป็ นธรรม หรือ
(5) เมื่ออัตรำแลกเปลี่ยนในประเทศที่กองทุนลงทุนขำดเสถียรภำพและไม่ได้สะท้อนมูลค่ำที่แท้จริงหรือเกิดเหตุกำรณ์อื่นใดจนทำให้บริษัทจัดกำรไม่
สำมำรถทำรำยกำรต่ำงๆ ได้ตำมปกติ อำทิเช่น โอนเงิน-ฝำก-ถอน-ซือ้ -ขำย-โอน สินทรัพย์ต่ำงๆ ที่ลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็ นเหตุให้บริษทั จัดกำรไม่
สำมำรถหำมูลค่ำของทรัพย์สินต่ำงๆ ได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือ เป็ นธรรม ภำยในเวลำที่กำหนด จนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถทำกำร
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือ เป็ นธรรม หรือ
(6) เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ไม่ปกติทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ กำรทหำร หรือทำงกำรเงิน หรือเหตุกำรณ์ไม่ปกติอื่นใด อันเป็ นผลกระทบต่อผลประโยชน์ใน
ด้ำนต่ำงๆ ของกองทุน หรือ ต่อสินทรัพย์ต่ำงๆ ที่กองทุนลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็ นเหตุให้กองทุนไม่สำมำรถ ซือ้ -ขำย-ฝำก-ถอน-โอน-ย้ำย สินทรัพย์
ต่ำงๆ ได้อย่ำงปกติ หรือ
(7) เมื่อตลำดเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐฯ หรือสกุลอื่นที่เป็ นทรัพย์สินของกองทุนปิ ดทำกำร นอกเหนือจำกกำรปิ ดทำกำรตำมปกติ หรือต้องหยุดกำร
ดำเนินกำรอันเป็ นปกติลงชั่วขณะ หรือ
(8) เมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมต่ำงประเทศที่กองทุนไปลงทุน บริษทั จัดกำรต่ำงประเทศ หรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่ำงประเทศ หรือนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุนต่ำงประเทศ หรือตัวแทนต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในต่ำงประเทศปิ ดทำกำร ไม่ว่ำจะปิ ดทำกำรตำมปกติ หรือ
นอกเหนือจำกกำรปิ ดทำกำรตำมปกติ หรือ หยุดดำเนินกำรอันเป็ นปกติลงชั่วขณะ หรือ
(9) และเหตุกำรณ์อื่นๆ ที่มีนยั สำคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือเป็ นธรรมเป็ น
ต้น
เมื่อปรำกฏเหตุกำรณ์ที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น บริษัทจัดกำรจะประกำศกำรหยุดคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุ น
และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุน ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและสถำนที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนที่ ใช้ในกำร
ซือ้ ขำยหน่วยลงทุน และบริษัทจัดกำรจะรำยงำนกำรหยุดคำนวณมูลค่ำดังกล่ำวพร้อมทัง้ แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรดำเนินกำรของกองทุน
ให้สำนักงำนทรำบโดยพลัน
อนึ่ง ขณะที่บริษัทจัดกำร ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่ำงสมเหตุสมผล และ/หรือเป็ นธรรมนัน้ บริษัทจัดกำรอำจไม่ขำย
หยุดขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หยุดรับซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตำมคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้วยเช่นกัน
4. สำหรับวิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในข้อ 16.1 ข้ำงต้น เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจตำมกฎหมำย ได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ กำหนด สั่งกำร เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผันเป็ นอย่ำงอื่น บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมนัน้ โดยถื อว่ำ
ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและ/หรือรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุดภำยใน 3 วันทำกำร
16.3. แหล่งข้อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
1.ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องน้อยกว่ำหนึ่งสตำงค์ หรือต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตั้งแต่หนึ่ง
สตำงค์ขนึ ้ ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง บริษัทจัดกำรจะจัดทำและส่งรำยงำนให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมผิดพลำด
ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่พบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และจัดให้มสี ำเนำรำยงำนดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรเพื่อให้
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ โดยรำยงำนดังกล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี ้
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(1) รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้อง
(2) รำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(3) สำเหตุที่ทำให้รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(4) มำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง ทัง้ นี ้ เว้นแต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีส ำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจ
ควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง
ในกรณีที่เหตุของควำมผิดพลำดซึ่งทำให้รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องตำมวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อกำรคำนวณรำคำหน่ว ยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น กำร
กำหนดอัตรำดอกเบีย้ ผิดพลำด เป็ นต้น บริษัทจัดกำรจะแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องนับแต่วนั ที่บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถู กต้อง
ด้วย
2.ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำ
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง บริษัทจัดกำรจะคำนวณรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ที่พบรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องจนถึงวันที่รำคำหน่วยลงทุน
ถูกต้อง และดำเนินกำรดังต่อไปนีเ้ ฉพำะวันที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ ถกู ต้องตัง้ แต่หนึ่งสตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ น
อัตรำส่วนตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(1) จัดทำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำให้เสร็จสิน้ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่พบว่ำรำคำหน่วยลงทุนนัน้ ไม่ถกู ต้อง
และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีค่ ำนวณรำคำหน่วยลงทุนเสร็จสิน้ เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูล
ในรำยงำนดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรส่งรำยงำนให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ รำยงำนดังกล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงน้อย
ดังต่อไปนี ้
(ก) รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้อง
(ข) รำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(ค) สำเหตุที่ทำให้รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(ง) กำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีสำเนำรำยงำนตำม (1) ไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษทั จัดกำร เพื่อให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็ นรำคำหน่วยลงทุนที่ถกุ ต้องภำยในวันที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำ
ย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1)
(3) ประกำศชื่อกองทุนรวมที่มีกำรแก้ไขรำคำตำม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีกำรแก้ไขรำคำตำม (2)ในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้อยหนึ่งฉบับภำยใน 3
วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนดังกล่ำว
(4) ชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็ นหนังสือให้ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนหรือผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซอื ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่รำคำ
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องทรำบถึงกำรแก้ไขรำคำตำม (2) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รำยงำนดังกล่ำว
(5) จัดทำรำยงำนมำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และส่งรำยงำนดังกล่ำว พร้อมทัง้ สำเนำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและ
รำยงำนกำรชดเชยรำคำที่จดั ทำตำม (1) ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
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รำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำนัน้ เว้นแต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจ
ควบคุมได้ บริษัทจัดกำรจะไม่ส่งรำยงำนมำตรกำรป้องกันให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนำเอกสำรที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ำ
กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้แทน
3. ในกำรชดเชยรำคำตำมข้อ 2 (4) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องต่ำกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง (understate) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
หำกปรำกฏว่ำผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงิน
ของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ ำดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนั้ และจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็ น
จำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำจำก
ปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อ้ ขำยหลักทรัพย์
ไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับส่ วนต่ำงของ
รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่
ผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุน แต่หำกปรำกฏว่ำผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจำนวนเท่ ำกับ
ส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผขู้ ำยคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องสูงกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง (overstate) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ ผซู้ อื ้
หน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึ่งมีมลู ค่ ำเท่ำกับส่วนต่ำงของ
รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
หำกปรำกฏว่ำผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดกำรจะ
จ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนั้ และจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเอง
เป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ ำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีส ำเหตุมำ
จำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอื ้ ขำย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรต้องชดเชยรำคำเป็ นเงินให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนหรือผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนรำยใดมีมลู ค่ำไม่ถึ งหนึ่งร้อยบำท บริษัทจัดกำรอำจ
นำเงินชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน แต่ถำ้ บุคคลดังกล่ำวไม่มีสถำนะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัท
จัดกำรจะชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำ
กำรจ่ำยเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผขู้ ำยคืนหน่วยลงทุนตำม (1) (ข) หรือผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนตำม 2(ก) บริษัทจัดกำรอำจจ่ำยเงินของ
บริษัทจัดกำรเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
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4. บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้ จำกรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกำศกำรแก้ไขรำคำตำมข้อ 2(3) ใน
หนังสือพิมพ์ ค่ำออกเช็ค ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งเงินชดเชยรำคำให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนและผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณี ที่รำคำหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดกำร :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษำ :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษำกองทุน :
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นำงสำว ชมภูนชุ แซ่แต้
ชื่อ : นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์
ชื่อ : นำย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ชื่อ : นำงสำว ชุติมำ วงษ์ศรำพันธ์ชยั
ชื่อ : นำงสำว รฐำภัทร ลิม้ สกุล
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้ อบบัญชี) :
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หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ทรำบ
17.7. กำรแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :
ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เดือน พฤศจิกำยน
18.2. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2550
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
19.1 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรโดยใช้วิธีกำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน หำกปรำกฏว่ำมติเสียงข้ำงมำก หรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่
เกินร้อยละ 80 บริษัทจัดกำรจะส่งเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรขอมติและกำรนับมติไปยังผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผล
กำรนับมตินนั้
19.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจัดกำร บริษัทจัดกำรต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำก เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ต้องได้รบั มติพิเศษ
(1) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวมที่ทำให้ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่ ำงมี
นัยสำคัญ
(2) กำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
(3) กำรควบรวมกองทุนรวมระหว่ำงกองทุนรวมที่มีนโยบำยกำรลงทุน ควำมเสี่ยงและระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (risk spectrum) แตกต่ำงกัน
(4) กำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(5) กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ล่ำสุดในโครงกำร
19.3 บริษัทจัดกำรอำจแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมได้ โดยถือว่ำได้รบั มติจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกำหนดอื่นในทำนองเดี ยวกัน
โดยกระทำได้เฉพำะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กำรแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้
(2) กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่ตอ้ งดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสั่งที่
ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
(3) กำรแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรำยละเอียดอื่นของบุคคลให้ถกู ต้อง
(4) กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี
นัยสำคัญ หรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
19.4 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทจัดกำรอำจขอให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผถู้ ือ
หน่วยลงทุนก็ได้ ทัง้ นี ้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในกำรแก้ไขโครงกำรก่อนให้ควำม
เห็นชอบก็ได้
(1) กำรเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรขำยและกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) กำรเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตรำส่วนกำรลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุน
(4) กำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซึ่งได้รบั
กำรผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็ นและสมควร
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(5) กำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ และกองทุนสำรองเลีย้ งชีพดังกล่ำวจะนำ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสำรองเลีย้ งชีพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วย
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรจัดตัง้ และจัดกำรของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
(6) กรณีอื่นใดนอกเหนือจำก (1) (2) (3) (4) และ (5)
ทัง้ นี ้ กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมข้ำงต้น ต้องไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทน และควำมเสี่ยงของ
กองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนยั สำคัญ หรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
19.5 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว
19.6 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือวิธีกำรจัดกำรซึ่งกระทำตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือภำยใต้กรอบกำรพิจำรณำของสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ รวมทัง้ แจ้งไปยังผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทุกรำย และเผยแพร่ในลักษณะที่ผลู้ งทุนทั่วไปสำมำรถเข้ำตรวจดูได้ ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจำกวันที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวันที่มีผลบังคับใช้ หรือวันที่มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร แล้วแต่กรณี
19.7 บริษัทจัดกำรอำจจะดำเนินกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดกำรจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
19.8 ในกำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนครัง้ ใด ไม่ว่ำจะโดยกำรจัดประชุมผูถ้ อื หน่วยลงทุนหรือโดยกำรส่งหนังสือขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน หำกผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนเห็นว่ำมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในครัง้ นัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือบริษัทจัดกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ 129/2 หรือฝ่ ำฝื นหรือไม่
ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีกำรที่กำหนดตำมมำตรำ 129/3 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน และมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่ำ 1 ใน 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนัน้ จะร้องขอให้ศำลสั่งเพิกถอนมติของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนครัง้ นัน้ ก็ได้ แต่ตอ้ งร้องขอต่อศำลภำยใน 45 วันนับแต่วนั ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่ำว ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี ้ กำรขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2
และมำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่น ๆ :
20.1. บริษัทจัดกำรอำจกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืนเพื่อบริหำรสภำพคล่องของกองทุนเป็ นกำรชั่วครำวได้ โดย ณ สิน้ วันใด
อัตรำส่วนกำรกูย้ ืมและกำรทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืน เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้น
แต่กำรเกินอัตรำส่วนดังกล่ำวมิได้เกิดจำกกำรกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืนเพิ่มเติม ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะปฏิบัติให้เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด
20.2. บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจำกบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริกำร อันเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำรของบุคคลดังกล่ำวในกำร
จัดกำรกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นนั้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบำทโดยตรงของควำมเป็ นกองทุนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ำบริษัทจัดกำรใช้บริกำรของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินควำมจำเป็ นเพื่อให้กองทุนได้รบั ประโยชน์จำกบุคคล
ดังกล่ำว (churning)
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ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร บริษัทต้องกระทำด้วยควำมเป็ นธรรมและ
คำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อำจมีไว้ได้ของกองทุนนัน้ ด้วย
20.3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผล
บังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดังกล่ำวกำหนดให้สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign
Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภำษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดำ/นิติบคุ คล สัญชำติอเมริกนั ผูซ้ ่งึ มีถ่นิ ที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริกำ และผูซ้ ่งึ มีถ่นิ ที่อยู่ทำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน้
นอกจำกนีย้ งั ปรำกฎด้วยว่ำในปั จจุบนั มีรฐั บำลในหลำยประเทศกำลังดำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีขอ้ กำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ำยคลึง
กับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดกำรถือว่ำเป็ น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ตอ้ งเข้ำผูกพันตนกับหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนข้อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคลสัญชำติอเมริกนั และบุคคลที่มลี กั ษณะตำมหลักเกณฑ์ที่ FATCA
กำหนด หน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำเพื่อหำควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำกับประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำที่ในกำรกำหนดให้ลกู ค้ำบำง
ประเภทต้องจัดทำเอกสำรยืนยันตนตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภำยใต้ขอ้ กำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ มีสถำนะเป็ น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบทีส่ ำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรำ 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สินทำงกำรเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (เงินลงทุนทำงตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทำงอ้อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทุนกับสถำบันกำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งจะเริ่มต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถำบันกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผูกพันตนตำมข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนำคำรและสถำบันกำรเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้ำที่ดำเนินกำรหักเงิ น ณ ที่
จ่ำยดังกล่ำวก่อนชำระให้กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน ที่เข้ำร่วมผูกพันตำมข้อกำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงับกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
กองทุนรวมหรือบริษัทจัดกำร ซึ่งอำจทำให้กองทุนรวมไม่สำมำรถดำเนินกำรลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินกำรลงทุนได้อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ
รวมถึงอำจทำให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถทำรำยกำรผ่ำนทำงผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในกำรดำเนินงำนรวมทัง้ เพื่อเป็ นกำรรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท
จัดกำรและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดกำร) จึงเข้ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง และ
เพื่อให้บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันภำยใต้ขอ้ กำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัท
จัดกำรและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกำรปฎิบตั ิงำนของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน และผูส้ นับ สนุนกำรขำยและ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่เข้ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำ
ยินยอมบริษัทจัดกำรและกองทุนและตัวแทนในกำรนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษีของสหรัฐอเมริกำ จำนวนและมูลค่ำหน่วย
ลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รบั เป็ นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริ ษัทจัดกำร
ให้กบั หน่วยงำนของรัฐทัง้ ในและต่ำงประเทศ ตำมข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสำร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทรำบควำมเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกำ
เช่น หนังสือแสดงกำรเสียสิทธิในสัญชำติอเมริกนั หรือกำรให้ขอ้ มูลตำมหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ หรือกำรแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐำนเพื่อยืนยันกำรเข้ำร่ว มใน FATCA
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ำสถำบันกำรเงิน) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมำยดังกล่ ำว
(3) ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง
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เพื่อเป็ นกำรป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หำกมีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่ กี่ยวข้องข้ำงต้น ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรดำเนินกำร
หรือไม่แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำทีบ่ ริษัทจัดกำรกำหนด บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง
ดังต่อไปนีต้ ำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบกำรดำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรแจ้งนีแ้ ล้ว และ/หรือ
ได้ดำเนินกำรตำมข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คำสั่งซือ้ / สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริกำร และดำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยนัน้ ได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมำยของประเทศไทย
(4) ดำเนินกำรอื่นใดอันเป็ นกำรป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ หำกมีกำร
ดำเนินกำรที่สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็ นควำมจำเป็ น และเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็ นกำรกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดกำร
และกองทุนมีกำรดำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอำจต้องถูกหัก ณ ที่จ่ำย
หรือถูกปิ ดบัญชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น ซึ่งในทำงปฏิบตั บิ ริษัทจัดกำรจะเลือกดำเนินกำรเฉพำะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้ำข่ำยเป็ นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่ำนัน้
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับกำรดำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรได้สงวนสิทธิไว้ขำ้ งต้น บริษัทจัดกำร (รวมถึง
ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจนำส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงำน หรือดำเนินกำรอื่ น
ใดที่รำชกำรกำหนด โดยไม่จำเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
20.4. กำรซือ้ ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก
โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวติ หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวติ กำหนด ทัง้ นี ้ กำรซือ้ ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจมีขอ้ กำหนด และ
วิธีปฏิบตั ทิ ี่แตกต่ำงไปจำกกำรซือ้ ขำยกองทุนเพียงอย่ำงเดียว ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษำรำยละเอีย ดในเอกสำร
ประกอบกำรขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนก่อน
อนึ่ง บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรให้บริกำรซือ้ ขำยกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ซึ่งบริษัท
จัดกำรจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกรำยและ/หรือผูล้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน โดยบริษัทจัดกำรจะปิ ดประกำศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทำ
กำรของบริษัทจัดกำรและบริษัทประกันชีวิต รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่เริ่มปิ ดประกำศดังกล่ำว
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรซือ้ ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน มีดงั นี ้
20.4.1. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรขำยคืนหน่วยลงทุน มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตำ่ และจำนวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ
เนื่องจำกกำรซือ้ ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีขอ้ กำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น กำรเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนกำรเลือกลงทุนแต่
ละกองทุน กำรดำเนินกำรสับเปลีย่ นกองทุน ตลอดจนกำรหักค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่ำกำรประกันภัย เป็ นต้น ดังนัน้ กำรสั่งซือ้ ขำย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงมีขอ้ กำหนดในเรื่องมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน จำนวนหน่วย
ลงทุนขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ตำ่ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกกำรซือ้
ขำยหน่วยลงทุนเพียงอย่ำงเดียว ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถศึกษำข้อกำหนดดังกล่ำ วได้ ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งจัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต
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20.4.2. กำรซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต:
ผูล้ งทุนสำมำรถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชี วติ
กำหนด โดยชำระเป็ นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนำคำรทีบ่ ริษัทประกันชีวิต
กำหนด ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอำจกำหนดมูลค่ำขัน้ ต่ำในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลำทำกำรในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีกำรในกำรสั่งซือ้
วิธีกำรชำระเงินเพิ่มเติม ตำมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสำรกำรขำยทีผ่ ลู้ งทุนได้รบั จำกบริษัทประกันชีวิ ต โดยระยะเวลำในกำร
สั่งซือ้ จะต้องอยู่ภำยใต้กรอบระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงกำร โดยคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดกำรได้รบั
เอกสำรและได้รบั ชำระเงินครบถ้วนจำกบริษัทประกันชีวติ แล้ว
บริษัทจัดกำร หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของกำรสั่งซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจปฏิเสธคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนที่ซอื ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หำกคำสั่งดังกล่ำวอำจเข้ำข่ำยลักษณะกำรทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อกำรร้ำย หรือเข้ำข่ำยบุคคลที่ บริษัท
ประกันชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรับประกัน
บริษัทจัดกำรจะเป็ นผูอ้ อกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภำยใน 15 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำก
วันที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกและจัดส่งใบยืนยันกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชี วิตควบหน่วยลงทุนให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 30 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ ดังกล่ำว
20.4.3. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่ำน
บริษัทประกันชีวติ โดยผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนบริษทั ประกันชีวิตได้ตำมจำนวนขัน้ ตำ่
และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกจำนวนขัน้ ต่ำที่กำหนดไว้สำหรับกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่ำงเดียว
กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวติ อำจส่งคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจำทุกเดือนเพื่อนำเงินค่ำขำยคืนมำชำระค่ำกำรประกันภัย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินกำร และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่ำดังกล่ำวอำจตำ่ กว่ำที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร โดยบริษทั ประกัน ชีวิตจะสรุปค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำวและจัดส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยล่ำสุดได้ทำงโทรศัพท์ หรือช่องทำงอื่น
ที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวติ อำจกำหนดเงื่อนไขในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน วันและเวลำทำกำรในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน วิธีกำรนำส่งเงินค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุน เพิ่มเติมตำมที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสำรในกำรขำย ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั จำกบริษัทประกันชีวิต ภำยใต้กรอบ
ระยะเวลำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดกำรกำหนดในหนังสือชีช้ วน และคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดกำรได้รบั เอกสำร
หลักฐำนจำกบริษัทประกันชีวติ ครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุน สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกันชีวิต ตำมจำนวนขัน้ ต่ำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะเป็ นผูอ้ อกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภำยใน 15 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำก
วันที่ส่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษทั ประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งใบยืนยันกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 30 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ส่งั ขำยคืนดังกล่ำว
กำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีกำรขำยคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยรำยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทจัดกำรจะ
ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษัทประกันชีวติ ภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันถัดจำกวันทีค่ ำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่ำ
หน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้ำที่ตอ้ งชำระเงินค่ำ
ขำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั จำกบริษัทจัดกำรให้กบั ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่
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คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน โดยมีวิธีกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็ นไปตำมที่บริษทั ประกันชีวิต
กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ระยะเวลำชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำ
หน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะไม่นบั รวมวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะใน
ทำนองเดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม
20.4.4. กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่ำนบริษัทประกันชีวิต ตำมจำนวนขัน้ ต่ำ จำนวนเงินคงเหลือขัน้ ต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตำมแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิ ต
ควบหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตำมที่บริษทั ประกันชีวิตกำหนดไว้เท่ำนัน้ โดยต้องเป็ นกำรทำรำยกำรผ่ำนบริษัท
ประกันชีวิต
กำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว หมำยถึง กำรที่บริษทั ประกันชีวิตขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง่ (กองทุนเปิ ดต้นทำง) เพื่ อซือ้
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลำยทำง) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสำรกำร
ขำยกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ ำเนินกำรนำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทำง ซึ่งได้หกั ค่ำธรรมเนียมกำรขำยคืนหน่ วย
ลงทุน (ถ้ำมี) เพือ่ นำไปชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลำยทำง
ทัง้ นี ้ กำรดำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
(1) กำรสับเปลี่ยนกองทุน คือ กำรสับเปลี่ยนจำกกองทุนเปิ ดต้นทำงกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลำยทำงกองหนึ่งหรือหลำยกองทุน
2) กำรสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ กำรสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจำตำมคำสั่งที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุให้มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้น
ทำงกองทุนหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลำยทำงอีกกองทุนหนึ่งหรือหลำยกองทุนตำมเงื่อนไขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแสดงควำมประสงค์
(3) กำรปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ กำรสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทกุ ไตรมำสตำมปี กรมธรรม์ให้มีสดั ส่วนกำรลงทุนเป็ นไปตำมที่ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์
บริษัทประกันชีวติ อำจระงับกำรสับเปลีย่ นกำรถือหน่วยลงทุนเป็ นกำรชั่วครำว และ/หรือถำวรในกรณีทบี่ ริษัทประกันชีวิตเห็น ว่ำไม่เป็ นประโยชน์หรือ
มีผลกระทบในทำงลบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขำยคืนหน่วยลงทุนต้นทำงต่ำกว่ำจำนวนขัน้ ต่ำทีบ่ ริษทั ประกันชีวิตกำหนดในกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวติ จะเป็ นผูอ้ อกและจัดส่งหนังสือยืนยันกำรทำรำยกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใน 30 วันทำกำร นับแต่วนั ที่ได้
ดำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และกำรปรับสัดส่วนกำรลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวติ จะ
จัดส่งรำยงำนยืนยันกำรรับคำสั่งครัง้ แรก หรือ สรุปส่งเป็ นรำยงำนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโทรศัพท์
สอบถำมสถำนะกำรลงทุนได้ทำงโทรศัพท์ตำมที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
20.4.5. กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้ /ขำยคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเป็ นผูอ้ อกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภำยใน 15 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีส่ ่งั ซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวติ จะ
เป็ นผูอ้ อกใบยืนยันกำรสั่งซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 30 วันทำกำร
นับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หรือขำยคืนดังกล่ำว
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20.4.6. สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิแตกต่ำงจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ำงเดียว ดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็ นหลักประกัน
(3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐำนะผูเ้ อำประกันในกำรยกเลิกกำรทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนภำยใน 15 วันหลังจำกวันที่ได้รบั กรมธรรม์จำกบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร
ในส่วนของกำรลงทุนในหน่วยลงทุนตำมรำคำขำยคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดกำรได้รบั คำสั่งขำยคืนและได้ทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนแล้ว
(4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่ำงจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ำงเดียว เนื่องจำก
บริษัทประกันชีวติ จะทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนในกำรรวบรวมและนำส่งคำสั่งซือ้ และขำยคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษทั จัดกำรในนำมของบริษัทประกันชิ วิต
โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น กำรได้รบั ข้อมูลกองทุนอำจล่ำช้ำกว่ำได้รบั จำกบริษัทจัดกำรโดยตรง เป็ น
ต้น
20.4.7. กำรจัดส่งรำยงำนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) กำรจัดส่งรำยงำน 6 เดือน และรำยงำนประจำปี ของกองทุน
บริษัทประกันชีวติ จะเป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดส่งรำยงำน 6 เดือน และรำยงำนประจำปี ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หลังจำกที่ได้รบั
ข้อมูลหรือเอกสำรดังกล่ำวจำกบริษัทจัดกำร (ถ้ำมี)
(2) รำยงำนแสดงสถำนะกำรเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวติ จะจัดส่งรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นรำยปี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบฐำนะทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้ทำงโทรศัพท์ หรือช่องทำงอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินเพิ่มเติมจำกบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกิน
เดือนละ 1 ครัง้ โดยไม่เสียค่ำธรรมเนียม
21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ตำมที่ประกำศกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำจัดกำร
กองทุนรวมแทนด้วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุน
รวมกันมำกกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่รูห้ รือควรรูว้ ่ำไม่สำมำรถดำรง
เงินกองทุนได้ ทัง้ นี ้ หำกมีเหตุจำเป็ นและสมควร บริษัทจัดกำรอำจขอให้สำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคัดเลือกบริษัทจัด กำร
กองทุนรวมรำยใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยเกิดขึน้ จำกกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำร
รำยเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิก
กองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม และ
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่
ข้อกำหนดในโครงกำรขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่ำว หำกบริษทั จัดกำรกองทุนรวมได้ดำเนินกำรให้เป็ นไป
ตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งนัน้ ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมโครงกำรแล้ว
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บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจลง
นำมในข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี ้ กำรลงนำมในข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ โดย
ชอบ ให้ถือว่ำผูกพันผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
กำรที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ
ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัท
จัดกำรกองทุนรวม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ที่อยู่ (ภำษำอังกฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
ในกำรจัดกำรกองทุนรวม บริษัทจัดกำรมีสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) กำรบริหำรกองทุนรวม
(ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็ นกองทุนรวมต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน
15 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนต่อประชำชนครัง้ แรก และยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวม
(ข) จัดกำรกองทุนรวมให้เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพัน
ระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรอย่ำงเคร่งครัด
(ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่ำง ๆ และซือ้ ขำย จำหน่ำย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่
ลงทุนไว้ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยลงทุนภำยใต้หลักเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนของโครงกำรที่ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ง) เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรที่กองทุนรวมถือหุน้ อยู่เท่ำที่จำเป็ น เพื่อรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)
(จ) ดำเนินกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวมตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(ฉ) ดำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนจำกกำรขำย สับเปลี่ยนเข้ำกองทุน รับซือ้ คืน หรือสับเปลี่ยนออกจำกกองทุน ภำยในวันทำกำรถัด
จำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วแต่
กรณี
(ช) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมตำมข้อ 19 “วิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
หรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร”
(ซ) ดำเนินกำรฟ้องร้องคดีในนำมของบริษัทจัดกำรเพื่อรักษำสิทธิและผลประโยชน์ต่ำงๆ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีบคุ คลใด ๆ รอนสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนรวม
(2) กำรรับและกำรจ่ำยเงินของกองทุนรวม
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(ก) จัดให้มีกำรรับ และจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจำกและให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็ นไปตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในข้อ 15 “ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและ
กองทุนรวม”
(ข) ได้รบั ค่ำตอบแทนในกำรจัดกำรกองทุนรวม และค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 15 “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้
สั่งซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(3) กำรแต่งตัง้ บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำรจัดกำรกองทุนรวม
(ก) จัดให้มีผดู้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม” รวมถึงกำรเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทนตำมเงื่อนไขในกำรเปลี่ยนตัวผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2 “เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์” ของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
(ข) แต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำย และหรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน ภำยใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(ค) จัดให้มีผสู้ อบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผูส้ อบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์และบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์
(ง) จัดให้มีผชู้ ำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทัง้ นี ้ โดยควำมเห็นชอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
(จ) แต่งตัง้ ที่ปรึกษำหรือคณะบุคคลขึน้ ทำหน้ำที่เป็ นทีป่ รึกษำโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เช่น ที่ปรึกษำกำรลงทุน
(ฉ) แต่งตัง้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร
(4) กำรดำเนินกำรอื่น ๆ
(ก) จัดให้มีกำรฝำกทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ข) จัดให้มีและเก็บรักษำไว้ซ่งึ ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(ค) จัดทำบัญชีแสดงกำรลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(ง) จัดทำรำยงำนกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็ นรำยวัน และจัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภำยในทุกสิน้ วันทำกำรนัน้
(จ) จัดทำรำยงำนฐำนะกำรลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็ นรำยวัน และจัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภำยในทุกสิน้ วันทำกำรนัน้
(ฉ) จัดทำรำยงำนอัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนทีก่ ำหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจำกกำรลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มำเพิ่มเติม
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(ช) จัดทำรำยงำนทุกรอบปี บญ
ั ชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปี บญ
ั ชี และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสิน้ ปี บญ
ั ชีนนั้ โดยแสดงข้อมูลอย่ำงน้อยตำมที่
ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ทัง้ นี ้ หำกบริษัทจัดกำรเลือกจัดทำและส่งรำยงำนตำมข้อ (ฏ) ตำมปี ปฏิทิน ให้ระยะเวลำ
กำรส่งรำยงำนเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปี บญ
ั ชี ขยำยเป็ นภำยใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่
จะนำส่งรำยงำนดังกล่ำวผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้

กองทุนเปิ ดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์

30/11/2021

Page 76

(ซ) จัดทำหนังสือชีช้ วนใหม่ทกุ รอบปี บญ
ั ชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิน้ ปี บญ
ั ชีและส่งให้แก่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน
60 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสิน้ ปี บญ
ั ชีนนั้
(ฌ) แจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีอื่น ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติมนัน้
(ญ) ปฏิบตั ิกำรอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษำไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ฎ) ยกเลิกกองทุนรวมตำมที่กำหนดไว้ใน ข้อ 22.1 “กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม”
(ฏ) จัดทำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบระยะเวลำ 6 เดือนนัน้ และส่ง
รำยงำนดังกล่ำวให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีม่ ีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 2 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจำก
วันสิน้ รอบระยะเวลำ 6 เดือนดังกล่ำว หรือเมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอ ทัง้ นี ้ รำยงำนดังกล่ำวต้องแสดงข้อมูลอย่ำงน้อยตำมที่ประกำศสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดในกรณีที่บริษัทจัดกำรเลือกจัดทำและส่งรำยงำนตำมวรรคหนึ่งตำมรอบปี บญ
ั ชีให้บริษัทจัดกำรได้รบั ยกเว้น
ไม่ตอ้ งจัดทำและส่งรำยงำนดังกล่ำวในรอบระยะเวลำ 6 เดือนหลังสำหรับรอบปี บญ
ั ชีนนั้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งรำยงำนดังกล่ำว
ผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้
(ฐ) จัดให้มีรำยงำนของรอบระยะเวลำล่ำสุดตำมข้อ (ช) และ (ฏ) ไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุน
กำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดูได้และจัดสำเนำให้เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอ
(ฑ) จัดส่งและดำเนินกำรให้ผสู้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) จัดส่งหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญทีผ่ ลู้ งทุนควรทรำบ พร้อมใบคำสั่งซือ้
หน่วยลงทุนให้ผทู้ ี่สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงกำรไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และ ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่ง
ของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
(ฒ) ในกรณีที่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะจัดทำและส่งรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศให้สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบเป็ นรำยเดือนภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
(ณ) จัดทำและส่งรำยงำนเกี่ยวกับข้อมูลกำรจัดกำรกองทุนรวมให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(ด) ชีแ้ จงและดำเนินกำรให้ผสู้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี) ชีแ้ จงข้อมูลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือผูท้ ี่สนใจจะลงทุนทรำบในกรณีที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติมโครงกำร หรือมีเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือต่อกำรตัดสินใจในกำรลงทุน หรือต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงในรำคำของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(ต) ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำมข้อ 22.1 “กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม”
(ถ) ปฏิบตั ิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอื่น ๆ ตำมที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดให้เป็ นหน้ำที่ของบริษทั จัดกำรทัง้ ในปัจจุบนั และที่จะมีแก้ไขเพิม่ เติมในอนำคต
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมข้อผูกพัน โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกำศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ขอ้ กำหนดในข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมขัดหรือ
แย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนได้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือ
คำสั่งนัน้ ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนได้ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมแล้ว
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เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร :
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยคำสั่งของสำนักงำน หรือโดยเหตุอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้บริษทั จัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เข้ำทำหน้ำที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2128-2316
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
สิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่ำตอบแทนจำกกำรทำหน้ำที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในข้อ “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่ ังซือ้ หรือผู้
ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(2) บอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ ทัง้ นีโ้ ดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ติ ำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนและข้อผูกพันระหว่ ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับ
บริษัทจัดกำร พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต.ทัง้ ในปัจจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
(2) ดูแล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สนิ ของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจำกทรัพย์สินของผูด้ แู ลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้ำ
อื่นจนกว่ำจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุน รับเงินต่ำง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้รบั จำกกำรจัดตัง้ และดำเนินงำนของกองทุน เช่น เงินจองซือ้ หน่วยลงทุน เงิน
ปันผล และดอกเบีย้ จำกหลักทรัพย์ เงินได้จำกกำรจำหน่ำยหรือเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุน และนำเข้ำไว้ในบัญชีเงินฝำกและ/หรือ
บัญชีทรัพย์สินของกองทุน ตลอดจนดูแลกำรเบิกจ่ำยทรัพย์สินของกองทุนให้เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุน
(3) จัดให้มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่ำย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่ำง ๆ ซึ่งเป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระรำคำค่ำ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว ตำมคำสั่งของบริษทั จัดกำรเมื่อเห็นว่ำหลักฐำนถูกต้องแล้ว
(4) รับรองควำมถูกต้องในจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ จำกกำรออกหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมจำนวนเงิ นที่
บริษัทจัดกำรโอนเข้ำบัญชีส่งั ซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ถกู ยกเลิกจำกกำรขำยคืนของผูถ้ อื หน่วยลงทุนในแต่ละวันทำกำร
ซือ้ ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสั่งของบริษทั จัดกำร
(5) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทั จัดกำรในกำรที่บริษัทจัดกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขำยคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน เนื่องจำกมีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำยจ่ำยโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่ำงสมเหตุสมผล
(6) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทั จัดกำรในกำรที่บริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือไม่รบั ซือ้ คืนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้รบั ไว้
แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนหำกเห็นว่ำมีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำยจ่ำยโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ของ
กองทุนได้อย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนได้อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสมหรือมีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครอง
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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(7) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษทั จัดกำรในกำรกำหนดวิธีคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุน ตำมรำคำที่เป็ นธรรมในกรณีที่วิธีกำรคำนวณมูลค่ำ
ทรัพย์สินตำมปกติทำให้มลู ค่ำทรัพย์สนิ ไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในขณะคำนวณมูลค่ำ
กำรดำเนินกำรให้ควำมเห็นชอบตำม (5) – (7) ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะต้องดำเนินกำรจัดทำกำรให้ควำมเห็นชอบเป็ นหนังสือ และส่งให้แก่บริษทั
จัดกำรเพื่อใช้เป็ นหลักฐำนโดยทันที และแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบในทันทีทกุ ครัง้ ที่เกิดกรณีตำม (5) โดยจัดทำรำยงำนในเรื่อง
ดังกล่ำวเป็ นหนังสือ พร้อมทัง้ แสดงเหตุผลและหลักฐำนกำรให้ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(8) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุนของบริษัทจัดกำรเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดกำรเป็ นผูจ้ ดั หำในกำรจัดทำรำยงำนดังนี ้
ก) รำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทิน โดยส่งให้บริษัทจัดกำรภำยใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสิน้ รอบระยะเวลำหก
เดือนดังกล่ำว
ข) รำยงำนทุกรอบปี บญ
ั ชี โดยส่งให้บริษัทจัดกำรภำยใน 60 วัน นับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีนนั้
(9) รับรองควำมถูกต้องในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำรับซือ้ คืน และรำคำขำยหน่วยลงทุนของกองทุน และกำรคำนวณ
หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึน้ จำกกำรออกหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือ หน่วย
ลงทุน ที่บริษัทจัดกำรได้คำนวณไว้ และส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองเมื่อเห็นว่ำถูกต้องแล้ว
(10) จ่ำยเงินจำกบัญชีเงินฝำกเพื่อเป็ นค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของกองทุนตำมคำสั่งของบริษัทจัดกำร
(11) แจ้งและรำยงำนให้บริษทั จัดกำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเข้ำประชุม ผูถ้ ือหุน้ รับเงินปันผล และรับดอกเบีย้ กำรจองหุน้ เพิ่มทุน กำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ และกำรเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ได้รบั ข่ำวเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรจำกตลำดหลักทรัพย์
(12) จัดทำรำยงำน และบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้แก่บริษัทจัดกำร
ก) รำยงำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงผลในกำรดำเนินกำรตำมคำสั่งของบริษัทจัดกำรเกี่ยวกับกำรรับและจำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรรับเงินปันผล
ดอกเบีย้ และอื่น ๆ
ข) จัดทำบัญชี และรับรองควำมถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รบั ฝำกไว้
ค) รำยงำนรำยละเอียดกำรรับจ่ำยเงินจำกบัญชีเงินสดและเงินฝำกธนำคำรพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยและคำนวณดอกเบีย้ ค้ำงรับ
(ถ้ำมี)
ง) จัดทำบัญชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม และรับรองควำมถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ฝำกไว้
จ) รำยงำนเป็ นรำยวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตำมประเภทของหลักทรัพย์และตำมสถำนภำพของหลักทรัพย์พร้อมทัง้ คำนวณดอกเบีย้
ค้ำงรับ (ถ้ำมี)
ฉ) รำยงำนรำยละเอียดเจ้ำหนีค้ ่ำซือ้ หลักทรัพย์และลูกหนีค้ ำ่ ขำยหลักทรัพย์เป็ นรำยวัน (ถ้ำมี)
(13) ดูแลเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุนที่ลงทุนในต่ำงประเทศ รวมทัง้ ดูแลกำรทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำทรัพย์สินของกองทุนผ่ำนระบบ
Euroclear, Cedel ตลอดจนระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน
(14) แจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบในกรณีที่บริษัทจัดกำรมิได้ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทัง้ ประกำศ หลักเกณฑ์
หรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยดังกล่ำวจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุน
(15) จัดทำรำยงำนเสนอต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษทั จัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำร
จนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ตำมมำตรำ 125 แห่งพระรำชบัญญัติติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทัง้ นีภ้ ำยใน 5 วัน นับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รูถ้ ึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
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(16) ดำเนินกำรสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสำรหลักฐำนของกองทุนตำมที่เห็นสมควร ทัง้ นีจ้ ะต้องไม่เข้ำมำมีอำนำจต่อกำร
ตัดสินใจและกำรดำเนินงำนของบริษัทจัดกำร
(17) ดำเนินกำรฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร ทั้งนี ้
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง หรือเมื่อได้รบั คำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจำกทรัพย์สินของกองทุน
(18) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำร หน้ำที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์จะสิน้ สุดเมื่อผูช้ ำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรชำระบัญชียงั ไม่สนิ ้ สุด ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะรับฝำกทรัพย์สินของกองทุนจนกว่ำจะจด
ทะเบียนเลิกกองทุน
(19) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์หมดหน้ำที่ลงไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ผูด้ แู ลผลประโยชน์นนั้ ต้องทำหน้ำที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่ำง
สมบูรณ์จนกว่ำกำรจัดกำรโอนทรัพย์สินและเอกสำรหลักฐำนทัง้ หมดของกองทุนนัน้ ตลอดจนถึงกำรดำเนินกำรอื่นใดที่จำเป็ นเพื่อให้กำรโอน
ทรัพย์สินและเอกสำรทัง้ หลำยเป็ นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่จะเสร็จสิน้ และผูด้ แู ล ผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถทำหน้ำที่ได้
ทันที เว้นแต่บริษัทจัดกำรหรือผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำยจะมีคำสั่งเป็ นอย่ำงอื่น
(20) แจ้งกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรำยงำนในเรื่องดังกล่ำวพร้อมทัง้ แสดงเหตุผลและหลักฐำนที่ได้ให้ควำม
เห็นชอบหรือที่ได้ให้กำรรับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทรำบโดยพลัน
(21) ทำกำรรับรองในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องอันมีสำเหตุเนื่องมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น จำกรำคำหลักทรัพย์ตำม
รำคำตลำดครัง้ สุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง
(22) ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้ทงั้ ในปัจจุบนั และที่จะแก้ไขในอนำคตโดยเคร่งครัด
(23) รับรองผลกำรนับมติ กำรแก้ไขเพิม่ เติมโครงกำรตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่เกินร้อยละ 60 ของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของโครงกำร
(24) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นีต้ อ้ งไม่ขดั ต่อกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ำที่ดแู ลรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อไปได้ ซึ่งกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำวรวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองควำมถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำกำร งดเว้นกระทำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ ในกำรดูแลรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือ หน่วย
ลงทุนอำจใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบังคับคดี
กับผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ว่ำกำรกระทำนัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นกำรดำเนินกำรใน
ลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทรำบข้อมูลดังกล่ำวมิ ได้แสดง
กำรคัดค้ำน
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ในกรณีที่กำรดำเนินกำรใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ดำเนินกำรขอมติ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจ
ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำได้เมื่อได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดกำร/ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีควำมประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำร/ผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ บริษัทจัดกำร/ผูด้ แู ลผลประโยชน์อำจบอกเลิก
สัญญำได้ โดยบอกกล่ำวให้อีกฝ่ ำยหนึง่ ทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
รวมทัง้ กฎกระทรวงและประกำศที่ออกตำมกฎหมำยดังกล่ำว หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลเป็ นกำรเพิ่มภำระหน้ำที่แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ำที่ดงั กล่ำว ผูด้ แู ลผลประโยชน์
มีสิทธิบอกเลิกสัญญำได้ โดยบอกกล่ำวให้บริษัทจัดกำรทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ขำดคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่งตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ 121 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์จดั กำรแก้ไขให้ถกู ต้องภำยใน 15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรรูห้ รือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว บริษัทจัด กำรจะแจ้ง
กำรแก้ไขดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่แก้ไขเสร็จสิน้ ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์
มิได้แก้ไขให้ถกู ต้องภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด บริษัทจัดกำรจะขออนุญำตเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน
15 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ครบกำหนดเวลำให้แก้ไข และเมื่อได้รบั อนุญำตแล้วบริษัทจัดกำรจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน เว้น
แต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็ นและสมควร สำนักงำนอำจพิจำรณำผ่อนผันหรือสั่งกำรให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิเป็ นประกำรอื่นได้
(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้ หมดของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(6) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์นำข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิ ดเผย หรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดกำรสำมำรถบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์
ได้ โดยบอกกล่ำวให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน
อนึ่ง ถ้ำกำรเป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์สนิ ้ สุดลง ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั กำรโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสำรหลักฐำนทัง้ หมดของกองทุนให้แก่
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่ หรือตำมคำสั่งของบริษัทจัดกำร หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมตลอดถึงกำรดำเนินงำนอื่นใดที่จำเป็ น เพื่อให้
กำรโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินและเอกสำรหลักฐำนทัง้ หมดเป็ นไปโดยเรียบร้อยภำยใน 30 วันนับแต่วนั ทีส่ ญ
ั ญำสิน้ สุดลง
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ำข้อยกเว้นให้กระทำได้ หำกเป็ น
กรณีที่มีนยั สำคัญและไม่สำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีอำนำจบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2128-2316
และ/หรือบริษัทศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือศูนย์รบั ฝำกทรัพย์สินในต่ำงประเทศ (ถ้ำมี)
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมังกร
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
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100/19 ชัน้ ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำงสำว ชมภูนชุ แซ่แต้
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชัน้ ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชัน้ ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำย อุดม ธนูรตั น์พงศ์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชัน้ ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำงสำว ชุติมำ วงษ์ศรำพันธ์ชยั
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชัน้ ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำงสำว รฐำภัทร ลิม้ สกุล
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชัน้ ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำวในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและข้อตกลงในกำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผูส้ อบบัญชี
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 02657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
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5. ผู้จัดจาหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
สิทธิของผูจ้ ดั จำหน่ำย (ถ้ำมี)
(1) ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยหน่วยลงทุน ในอัตรำที่ระบุไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำย แต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่เกินอัตรำที่กำหนดไว้ในข้อ 15
“ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(2) บอกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำย
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูจ้ ดั จำหน่ำย
(1) แจกจ่ำยหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม ใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ใบคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน และใบคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเอกสำรต่ำง ๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย
(2) รับใบคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ใบสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และรับชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนจำกผูส้ ่ ังซือ้ หน่วยลงทุน
และชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
(3) ตรวจสอบควำมถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสำรที่ใช้ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน
(4) ยืนยันกำรซือ้ หรือขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(5) ทำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้ำทีด่ งั กล่ำวข้ำงต้น
(6) หน้ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ชื่อ : ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2296-2000
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
(1) ได้รบั ค่ำธรรมเนียมผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน ในอัตรำที่ระบุไว้ในข้อ 15 “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(2) บอกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อ
คืน
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
(1) แจกจ่ำยหนังสือชีช้ วนของกองทุนรวม ใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ใบคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน และใบคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเอกสำรต่ำง ๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย
(2) รับใบคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ใบสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน และรับชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนจำกผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน
และชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
(3) ตรวจสอบควำมถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสำรที่ใช้ในกำรสั่งซือ้ ขำยหน่วยลงทุน
(4) คืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
(5) ยืนยันกำรซือ้ หรือขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(6) ทำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้ำทีด่ งั กล่ำวข้ำงต้น
(7) หน้ำที่และควำมรับผิดชอบอื่นตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศอื่นที่เกี่ยวข้อง
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7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
9. ทีป่ รึกษา :
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
สิทธิของที่ปรึกษำกำรลงทุน (ถ้ำมี)
ที่ปรึกษำกำรลงทุนมีสิทธิได้รบั ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุนจำกบริษัทจัดกำร ซึ่งบริษัทจัดกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำตอบแทนดังกล่ำวเอง โดย
จะหักจำกค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรที่บริษัทจัดกำรจะได้รบั จำกกองทุน สำหรับกำรทำหน้ำที่เป็ นที่ปรึกษำกองทุน และมีสิทธิตำมสัญญำแต่งตั้งที่
ปรึกษำกำรลงทุน อย่ำงไรก็ตำม ที่ปรึกษำกำรลงทุนจะไม่มีอำนำจควบคุมกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรแต่ประกำรใด โดยบริษัทจัดกำรมีอำนำจ
ในกำรตัดสินใจแต่เพียงผูเ้ ดียวในกำรจัดกำรกองทุนรวมไม่ว่ำจะเป็ นกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์หรือกำรจัดกำรด้ำนอื่นใดก็ตำม ทัง้ นี ้ ที่ปรึก ษำกำรลงทุน
ไม่มีสิทธิที่จะรับทรำบถึงกำรตัดสินใจดังกล่ำว
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำกำรลงทุน (ถ้ำมี)
(1) ที่ปรึกษำกำรลงทุนมีหน้ำที่ที่ตอ้ งดำเนินกำรดังนี ้
1) รวบรวมและวิเครำะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณค่ำของหลักทรัพย์หรือควำมเหมำะสมในกำรลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของประเทศไทย โดยจะทำรำยงำน
สรุปเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรส่งให้แก่บริษัทจัดกำรทุกเดือนหรือเมื่อบริษัทจัดกำรร้องขอตำมสมควร
2) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภำวะเศรษฐกิจ ตลำดเงินและตลำดทุนของประเทศไทย โดยจะทำรำยงำนสรุปเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรส่งให้แก่บริษัทจัดกำร
ทุกเดือนหรือเมื่อบริษัทจัดกำรร้องขอตำมสมควร
3) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภำวะอุตสำหกรรมโดยรวม และจำแนกตำมหมวดธุรกิจของประเทศไทย โดยจะทำรำยงำนสรุปเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรส่ง
ให้แก่บริษทั จัดกำรทุกเดือนหรือเมื่อบริษัทจัดกำรร้องขอตำมสมควร
4) รวบรวมข้อมูลอื่นๆ ตำมที่บริษัทจัดกำรร้องขอตำมสมควร
(2) ที่ปรึกษำกำรลงทุน พนักงำน ลูกจ้ำง บริวำร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงำนให้แก่ที่ปรึกษำกำรลงทุนจะต้องไม่ซอื ้ หรือขำยหลักทรัพย์ โดยใช้ประโยชน์
จำกข้อมูลกำรตัดสินใจซือ้ ขำยหลักทรัพย์ก่อนที่กองทุนรวมจะทำกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
(3) ที่ปรึกษำกำรลงทุนต้องเก็บรักษำข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้ลว่ งรูม้ ำเป็ นควำมลับ และจะไม่ เปิ ดเผยให้บคุ คลใดๆ ทรำบ
เว้นแต่จะเป็ นกำรเปิ ดเผยโดยอำนำจของกฎหมำยหรือโดยควำมยินยอมของบริษัทจัดกำรเพื่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(4) ที่ปรึกษำกำรลงทุนจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้ เพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือกำรไม่กระทำตำมหน้ำที่ โดย
ไม่มีเหตุผลอันควรของที่ปรึกษำกำรลงทุน พนักงำน ลูกจ้ำง บริวำร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงำนให้แก่ที่ปรึกษำกำรลงทุน
(5) ที่ปรึกษำกำรลงทุนและตัวแทนที่ปรึกษำกำรลงทุนจะไม่กระทำกำรใดๆ อันก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
และกฎเกณฑ์ในเรื่องดังกล่ำวที่จะมีขนึ ้ ในภำยหลังอย่ำงเคร่งครัด
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หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกำรลงทุน) :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลที่มีใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกิจเป็ นที่ปรึกษำกำรลงทุนให้เป็ นที่ปรึกษำกำรลงทุน
ของบริษัทจัดกำรได้โดยไม่ถือว่ำเป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร เพื่อให้คำแนะนำด้ำนกำรลงทุนต่ำงๆ ตำมนโยบำยกำรลงทุนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ที่ปรึกษำทีบ่ ริษัทจัดกำรอำจจะแต่งตัง้ ขึน้ ดังกล่ำวจะไม่มีอำนำจควบคุมกำรดำเนินงำนของบริษทั จัดกำรแต่อย่ำงใด ทัง้ นี ้ บริษทั
จัดกำรจะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ เมื่อมีกำรแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษำกำรลงทุน
9.2.ที่ปรึกษำกองทุน :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
สิทธิของที่ปรึกษำกองทุน (ถ้ำมี)
ที่ปรึกษำกองทุนมีสิทธิได้รบั ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกองทุน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำตอบแทนดังกล่ำวเอง โดยอำจหักจำก
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรที่บริษัทได้รบั จำกกองทุนรวม ที่ปรึกษำกองทุนมีสิทธิในกำรให้คำปรึกษำและแสดงควำมคิดเห็นในภำพรวมทั่วไปของ
เศรษฐกิจและแนวโน้มกำรเจริญเติบโตของ ตรำสำรทุนและตรำสำรหนี ้ ทีป่ รึกษำกองทุนจะไม่มีอำนำจควบคุมกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรแต่
ประกำรใด โดยบริษัทจัดกำร มีอำนำจในกำรตัดสินใจแต่เพียงผูเ้ ดียวในกำรจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำจะเป็ นกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์หรือกำรจัดกำร
ด้ำนอื่นใดก็ตำม ทัง้ นี ้ ที่ปรึกษำกองทุนไม่มีสิทธิที่จะรับทรำบถึงกำรตัดสินใจดังกล่ำว
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำกองทุน (ถ้ำมี)
ที่ปรึกษำกองทุนมีหน้ำที่ที่ตอ้ งดำเนินกำรดังนี ้
(1) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทั่วไปของประเทศ รวมทัง้ สภำวกำรณ์ทำงกำรเมืองที่อำจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
(2) ให้คำปรึกษำเกี่ยวกับสภำวกำรณ์ของตลำดตรำสำรหนี ้ และตลำดตรำสำรทุน
(3) ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มกำรลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่ำงประเทศ
(4) ที่ปรึกษำกองทุน พนักงำน ลูกจ้ำง บริวำรหรือบุคคลอื่นใดที่ทำงำนให้แก่คณะที่ปรึกษำกองทุนจะต้องไม่ซอื ้ หรือขำยหลักทรัพย์ โดยใช้ป ระโยชน์
จำกข้อมูลกำรตัดสินใจซือ้ ขำยหลักทรัพย์ก่อนที่กองทุนรวมจะทำกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
(5) ที่ปรึกษำกองทุนต้องเก็บรักษำข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวมและข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้ล่วงรูม้ ำเป็ นควำมลับ และจะไม่เปิ ดเผยให้บคุ คลใด ๆ ทรำบ
เว้นแต่จะเป็ นกำรเปิ ดเผยโดยอำนำจของกฏหมำยหรือโดยควำมยินยอมของบริษัทจัดกำรเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(6) ที่ปรึกษำกองทุนจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึน้ เพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือกำรไม่กระทำตำมหน้ำที่โดยไม่
มีเหตุผลอันควรของที่ปรึกษำกองทุน
(7) ที่ปรึกษำกองทุนจะไม่กระทำกำรใด ๆ อันก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และจะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ในเรื่องดังกล่ำว
อย่ำงเคร่งครัด
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกองทุน) :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลเพื่อเป็ นที่ปรึกษำกองทุนของบริษัทจัดกำรได้โดยไม่ถอื ว่ำเป็ นกำรแก้ไขเพิ่ มเติม
โครงกำร ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถเสนอให้แต่งตัง้ ตัวแทนผูท้ รงคุณวุฒิทสี่ ำมำรถให้คำปรึกษำในภำพรวมทำงเศรษฐกิจแก่กองทุนรวมเข้ำเป็ นที่
ปรึกษำกองทุนได้ เพื่อให้คำแนะนำด้ำนกำรลงทุนให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและให้เกิดประโยชน์แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบเมื่อมีกำรแต่งตัง้ หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษำกองทุน
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
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11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ผูร้ บั มอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดกำรทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตำมเงื่อนไขกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตำมที่ระบุใน
ข้อ 7 “กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปันผล :
ไม่มี
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้อย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/
หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนัน้ เป็ นกำรโอนหรือจำหน่ำย
ให้แก่บคุ คลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กำรโอนหน่วยลงทุนให้บิดำ มำรดำ บุตร และคูส่ มรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย
(3) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควรและอนุมตั ิให้โอนได้
วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน
(1) ผูโ้ อนจะต้องมำยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงำนผูส้ นับสนุนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณี
ที่ผรู้ บั โอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผูร้ บั โอนจะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอน ในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” ก่อนแล้วผู้
โอนจึงทำกำรโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในส่วนข้อมูลโครงกำร หัวข้อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้ส่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน”
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(3) หลังจำกที่ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้ อนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับ
ภำษีพร้อมสำเนำคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐำน
(4) ในกรณีที่ผโู้ อนมีใบสำคัญหน่วยลงทุนและต้องกำรโอนหน่วยลงทุน จะต้องนำส่งใบสำคัญหน่วยลงทุนคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อ
ทำกำรโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หำกผูร้ บั โอนต้องกำรได้ใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเรื่องกำรขอให้ออก
ใบสำคัญหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ"
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน ภำยใน 7 วันทำ
กำร นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทัง้ นี ้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
13.4. ข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดกำรจะ
ไม่รบั ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนัน้ เป็ นกำรโอนหรือจำหน่ำยให้แก่บคุ คลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั กำร :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดกำรทำกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำรได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำ
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ในหัวข้อ “กำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจั ดกำร”
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดกำรหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ น
เจ้ำของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่ำว
13.6. สิทธิในกำรได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษัทจัดกำรเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรชำระบัญชี ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ระบุไว้ในข้อ “กำรชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร”
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
ไม่มี
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีควำมรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ครบ
กำรที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ ำในทอดใด ๆ ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนำมโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ
ทัง้ นี ้ ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ :
14.2.1 กรณีหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)
โครงกำรจัดกำรจะใช้ระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผูเ้ ปิ ดบัญชี
กองทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอียดในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึ่งในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน
บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน เหล่ำนัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจะ
ถือเอำบุคคลที่มีช่อื แรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐำนะผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือผูร้ บั เงินที่ได้จำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผล
(ถ้ำมี)
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ หรือขำยคืน เพื่อเป็ นกำรยืนยันจำนวน
หน่วยลงทุน และ/หรือ จำนวนเงินที่ได้รบั ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ กรณีที่เป็ นกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก บริษัท จัดกำรโดยนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทำงไปรษณียภ์ ำยใน 14 วันทำกำรนับแต่วนั
สิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และกรณีกำรซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรปิ ดกำรเสนอขำยครัง้ แรกบริษัทจัดกำรโดยนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ภำยใน 2 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่จดั สรร
หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึ่งได้แก่ ระบบอิ นเทอร์เน็ตของ
บริษัทจัดกำร หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึ่งจะนำส่งภำยใน 2 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัด
จำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน โดยถือว่ำหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้รบั ทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงั กล่ำว สำมำรถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทุนตำมปกติได้
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรจัดส่งหรือไม่จดั ส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึ่งได้รบั กำร
ปรับปรุงรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่มีกำรจัดส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะนำส่งโดยทำงไปรษณียห์ รือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื
ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรจัดส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึ่งได้รบั กำร
ปรับปรุงรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั แทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุนได้
หำกปรำกฏข้อผิดพลำดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องทำกำรทักท้วงข้อผิดพลำดภำยใน
7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือรับรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน มิฉะนัน้ บริษัทจัดกำรจะถือว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนอำจจะดำเนินกำรออกใบสำคัญหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้เฉพำะในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ร้องขอเพื่อนำไปใช้เป็ นหลักประกันในกำรขอสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน โดยมีขนั้ ตอนดังนี ้
ก) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกรอกรำยละเอียดในคำขอให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได้ที่สำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
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ข) ยื่นคำขอให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่ำธรรมเนียมตำมที่ระบุไว้ในข้อ 15.3 เรื่อง “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน” ในกำรออกใบสำคัญหน่วยลงทุนต่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
ค) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรออกใบสำคัญหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมจำนวนหน่วย
ลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนกรอกในคำขอ ให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุน สำหรับกรณี ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในคำขอให้ออก
ใบสำคัญหน่วยลงทุนมำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนประสงค์จะให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุนสำหรับจำนวนเท่ำที่ปรำกฏอยูใ่ นรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ง) ใบสำคัญหน่วยลงทุนที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนออกให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน จะมีขอ้ ควำมตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ซึ่งจะระบุช่ื อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยในใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้องมีลำยมือชื่อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจผูกพันบริษัทจัดกำรและประทับ ตรำสำคัญหรือลำยมือชื่อนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุนหรือใช้เครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีอื่นใดตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์จะอนุญำตให้ทำได้
จ) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีใบสำคัญหน่วยลงทุน หำกจะขำยคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่ำวจะต้องนำใบสำคัญหน่วยลงทุนมำส่งมอบคืนนำยทะเบียน
หน่วยลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนัน้ เข้ำระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะทำให้กำรขำยหน่วยลงทุนจำนวนนัน้ มีผลได้
14.2.2 กรณีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติมกำรใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐำนแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุนจำกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็ น สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรและ/หรือ
ผูส้ นับสนุนจะปิ ดประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันทำกำรก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน โดยมีวิธี
ปฏิบตั สิ ำหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยเก่ำและรำยใหม่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณีเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยเก่ำซึ่งลงทุนในกองทุนนีก้ ่อนที่จะเริ่มใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนมีควำม
พร้อมที่จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดกำรจะส่งจดหมำยแจ้งไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ทรำบล่วงหน้ำ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มี
ควำมประสงค์จะขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะต้องนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือหลักฐำนแสดงตนอื่นที่หน่วยงำนของทำงรำชกำร
ออกให้ มำแสดงเพื่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือสำนักงำนของผูส้ นับสนุนตำมที่กำหนด
และผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องลงลำยมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที่มำรับสมุดบัญชีฯ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุ นที่ได้ตดิ ต่อ
ขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปแล้ว บริษัทจัดกำรจะไม่นำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนอีกต่อไป
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยใดที่ยงั ไม่ได้ติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยัง คงประสงค์ขอรับหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดกำรจะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ในโครงกำร
จัดกำร
2. กรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยใหม่ซ่งึ สั่งซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ ป็ นครัง้ แรกโดยที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนสำมำรถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทุนให้ได้แล้ว เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนได้รบั คำขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวมทัง้ เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี และ/หรื อคำสั่งซือ้
หน่วยลงทุน และผูส้ ่งั ซือ้ ได้ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเพียง
อย่ำงเดียวเท่ำนัน้ ให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกัน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะต้องเป็ นผูร้ บั
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องลงลำยมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกันนัน้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่มีกำรออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนรำยใหม่ดงั กล่ำว
3. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนังสือรับรองสิ ทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
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4. บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อบริษัท
จัดกำรได้รบั ชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรเรี ยบร้อยแล้ว
และให้ถือว่ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนออกให้ในนำมบริษั ทจัดกำรแก่ผสู้ ่งั ซือ้ เป็ นกำรออกแทนกำรออก
หน่วยลงทุนของกองทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐำนในกำรซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน
5. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีหน้ำที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำให้บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนบันทึกรำยกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนให้
เป็ นปัจจุบนั อยู่เสมอ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้เป็ นปัจจุบนั ได้ตงั้ แต่วนั ทำกำรถัดจำก
วันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยรำยกำรทีป่ รำกฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วย
ลงทุนจะถือว่ำถูกต้องเมื่อรำยกำรดังกล่ำวตรงกันกับข้อมูลที่บนั ทึกไว้ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้อำ้ งอิงต่อบริ ษัท
จัดกำรกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนจำเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :
หำกมีกำรผิดนัดชำระหนีห้ รือมีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ บริ ษัท
จัดกำรจะรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นทัง้ ที่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดกำรกองทุนรวมในกรณีที่ผอู้ อกตรำสำรแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี ้ ดังนี ้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ อื หน่วยลงทุนทุกรำยที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษัท
จัดกำรได้บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่ำวและเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สนิ ที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้ มำ
รวมคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีใ้ นโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ เว้นแต่กรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้ตกลงรับชำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินดังกล่ำวแทนเงิน ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนดโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้ บริษัทจัดกำรอำจจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินนัน้ ได้ และใน
กรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษัทจัดกำรจะจ่ำยจำกเงินสำรองรำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรบริหำรทรัพย์สินนัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดกำรจะเฉลี่ยเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำก
กำรรับชำระหนีค้ ืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สทุ ธินนั้ ภำยใน 45 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่มีเงินได้สทุ ธิ และจะแจ้งรำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันทีบ่ ริษัทจัดกำรได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลำกำรเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่ำงอื่น
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ในกำรเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตำมข้อ 16.1.3 หำกบริษัทจัดกำรมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่ำ เงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีไ้ ม่คมุ้ กับ
ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรอำจนำเงินได้สุทธิดงั กล่ำวไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนจะคุม้ กับภำระค่ำใช้จ่ำยก็ได้ ทัง้ นี ้ หำกได้มีกำรจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีจ้ นครบถ้วนแล้ว และปรำกฏว่ำ เงินได้สทุ ธิ
นัน้ ไม่คมุ้ กับภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลีย่ เงินคืน บริษัทจัดกำรอำจนำเงินได้สทุ ธิดงั กล่ำวมำรวมคำนวณเป็ นมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้
16.1.4 เมื่อมีกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมำปรำกฎว่ำกองทุนรวมได้รบั ชำระหนีต้ ำมตรำสำรแห่งหนีห้ รือ สิทธิ
เรียกร้องดังกล่ำวเป็ นเงิน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมควำมในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ได้บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดกำรจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมมติ
พิเศษ
ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง บริษทั จัดกำรจะระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จำกกำรรับ ชำระ
หนี ้ มูลค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย พร้อมเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรรับชำระหนี ้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนี ้ บริษัทจัดกำรจะนำทรัพย์สนิ ดังกล่ำวมำรวมคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะ
กำหนดรำคำทรัพย์สินนัน้ เพื่อใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ ำมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด
โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะดำเนินกำรกับทรัพย์สินดังกล่ำวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดกำรอำจมีไว้ซ่งึ ทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดกำรจะจำหน่ำยทรัพย์สนิ ดังกล่ำวในโอกำสแรกทีส่ ำมำรถ
กระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว บริษัท
จัดกำรอำจจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำว
ในกรณีที่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษัทจัดกำรจะจ่ำยจำกทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ผถู้ ือหน่วย
ทุกรำยที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ เป็ น
ผูม้ ีสิทธิในเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับชำระหนีก้ ็ได้ ทัง้ นี ้ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรไม่ตอ้ งนำตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิทธิ
เรียกร้องนัน้ มำรวมคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
16.4 วิธีกำรชำระค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น แทนเงิน
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษั ท
จัดกำรจะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
กำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลำที่กำหนด เท่ำนัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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ให้สนั นิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และกำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ กำรให้สิทธิหรือกำรจำกัดสิทธิใ ด ๆ แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนที่ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกได้กระทำตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำร
กองทุนรวมได้ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่แล้ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้
ลงทุนสถำบัน ผูล้ งทุนรำยใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตำมที่กำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่กำหนด ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ค) กำรโอนหรือกำรจำนำหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยำวที่จดั ตัง้ ขึน้
ก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือกฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกบริษทั จัดกำรกองทุนรวมได้ดำเนินกำร
ไปตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รบั มำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดำเนินกำรดังกล่ำวและมีผลผูกพันตำมมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำย ให้ถือว่ำมตินนั้ เสียไป
ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ื อหน่วยลงทุน
(มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ื อหน่วยลงทุนซึ่งเข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุน
รวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน กำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนนอกจำกจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนที่
กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่กำหนดในประกำศนีแ้ ล้ว ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เท่ำกัน ต้องได้รบั มติเสียง
ข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิ เศษของจำนวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุน แต่ละ
ชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
กำรแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสำระสำคัญที่เป็ นไปตำมและไม่ขดั หรือ แย้งกับ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยดังกล่ำว ให้ถือว่ำข้อผูกพัน
ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ มีผลผูกพันคู่สญ
ั ญำ
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กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ อื หน่วยลงทุน ทั้งนี ้ เรื่องที่กระทบ
ต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตำมข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน.
19/2554
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนด
เกี่ยวกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
(ก) เป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสำระสำคัญสอดคล้องกับโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั มติโดยเสียงข้ำงมำกหรือมติ
พิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนัน้ เหมำะสม มีควำมจำเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ำกรณีใด
ต้องกระทำเป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตรำบริษั ท
(ถ้ำมี) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถ
ตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและควำมจำเป็ นให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพร้อมกับกำรส่งรำยงำนประจำปี ของ
กองทุนรวม
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร : ไม่มี
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในกำรเลิกกองทุน :
เงื่อนไขพิเศษในกำรเลิกกองทุน :
22.1.1. บริษัทจัดกำรจะเลิกกองทุนรวมเมื่อปรำกฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) จำนวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำยในวันทำกำรใด
(2) มูลค่ำหน่วยลงทุนทีข่ ำยได้แล้วทัง้ หมดโดยคำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำทในวันทำกำรใดและ
บริษัทจัดกำรประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ด
22.1.2. เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีทบี่ ริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรจนก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำทีข่ องตน
22.1.3. เมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้เเล้วทัง้ หมดของ
โครงกำรจัดกำรให้เลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
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22.1.4. สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป หำกปรำกฏว่ำ
(1) มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรที่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
(2) มีกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดกำรมิได้ปฏิบตั ิหรือดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทั่วไปตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรจัดส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชีช้ วนและกำรเสนอขำย
หน่วยลงทุน
22.2. กำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำร เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี ้
22.2.1 ยุติกำรรับคำสั่งซือ้ และคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ 22.1
22.2.2 แจ้งให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ 22.1 โดยวิธีกำรดังนี ้
(ก) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่อื อยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้งคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
22.2.3 จำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่ำว ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่
สำมำรถกระทำได้เพื่อชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
22.2.4 ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำมข้อ 22.2.3 ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิด
เหตุกำรณ์ตำมข้อ 22.1 และเมื่อได้ดำเนินกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่ำเป็ นกำรเลิกกองทุนรวมนัน้
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรชำระบัญชีโดยจะแต่งตัง้ ผูช้ ำระบัญชีทสี่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพื่อดำเนินกำรรวบรวม
ทรัพย์สิน จัดทำบัญชี จำหน่ำยทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ชำระหนีส้ ิน และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของกองทุนรวม รวมทัง้ ทำกำรอย่ำงอื่นตำมที่จำเป็ นเพื่อ
ชำระบัญชีกองทุนรวมให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรทีค่ ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
สำหรับค่ำใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผูช้ ำระบัญชีจะดำเนินกำรเฉลี่ย
คืนเงินให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตำมสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตำมหลักฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงกำร
เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ ำระบัญชีจะทำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูช้ ำระบัญชีจะโอน
ทรัพย์สินคงค้ำงใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลังจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรกำหนดให้ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรเป็ นสถำนที่ชำระเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มำรับเงินหรือเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนรำยนัน้ ได้ หรือในกรณีทผี่ ถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้ง ไว้เป็ นอย่ำง
อื่น บริษัทจัดกำรจะอ้ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็ นภูมิลำเนำ เพื่อบริษัทจัดกำรจะได้นำทรัพย์ดงั กล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ สำนักงำนวำงทรัพย์ และ
ดำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนตำมขัน้ ตอนให้เสร็จสิน้ ได้
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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