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หน้ า 1

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

กองทุนรวมตราสารหนีต่างประเทศ (Foreign Fixed Income Fund) ที%เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง ประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติในอัตราประมาณร้ อยละ 0.90 โดยเฉลี%ยต่อปี ของเงินลงทุนเริ% มแรก

นโยบายการลงทุน :
1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี และเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึง% จะ
เน้ นลงทุนในตราสารที%ออก รับ รอง รับอาวัล หรื อคําประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรื อภาคเอกชน ที%มีอัน ดับความ
น่าเชื%อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที%สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
2. กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี%ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุน ซึ%งอาจมีบางขณะที%กองทุนไม่สามารถ
ลงทุน ให้ เป็ นไปตามสัดส่ วนการลงทุน ดังกล่ าวได้ เช่น ในช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ%งมี ระยะเวลาประมาณ 30 วันนับ ตังแต่ วัน ถัด จากวันจดทะเบี ยนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และ/หรื อในช่วงระยะเวลาก่อนวันรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรื อในช่วงระยะเวลาก่อนวันเลิกกองทุน ซึง% มีระยะเวลาประมาณ 30
วัน
3. เงินลงทุนส่วนที%เหลือจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีในประเทศได้ แก่ ตราสารภาครัฐไทย เช่น ตัวS เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรื อ
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตัวS แลกเงิน ตัวS สัญญาใช้ เงิน หุ้นกู้ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที%จะซือหุ้นกู้ ที%กระทรวงการคลังหรื อกองทุนเพื%อการฟื นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้สงั% จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คําประกัน และ/หรื อเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรื อตราสารหนีอื%นใดที%ธนาคารที%
มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุนรายใดเป็ นผู้ออก ผู้สั%งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คําประกัน และ/หรื อ ตราสารหนีที%
บริ ษัทเอกชนทัว% ไป เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คําประกัน เป็ นต้ น
4. กองทุนอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ%งตราสารหนีที%มีอนั ดับความน่าเชื%อถือตํ%ากว่าที%สามารถลงทุนได้ (Non–Investment grade) หรื อที%ไม่ได้ รับการจัดอันดับความ
น่าเชื%อถือ (Unrated Bond) ทังนี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที%มีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้ าแฝง (Structured note)
5. กองทุนมีนโยบายป้ องกันความเสี%ยงด้ านอัตราแลกเปลี%ยนเงินเต็มจํานวน (Fully Hedge) และอาจป้ องกันความเสี%ยงจากอัตราดอกเบีย
6. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื%น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื%น ตามที%สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ ลงทุนได้
7. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามข้ อ 1 บริ ษัทจัดการจะไม่นบั ช่วงระยะเวลาดังนีรวมด้ วย โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(7.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วนั ทีจ% ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
(7.2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรื อก่อนเลิกกองทุนรวม
(7.3) ช่วงระยะเวลาที%ต้องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื%องจากได้ รับคําสัง% ขายคืน หรื อสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน หรื อเพื%อรอการลงทุน ทังนี ต้ องไม่เกิน
กว่า 10 วันทําการ
ผลตอบแทนที$ผ้ ูลงทุน
จะได้ จากเงินลงทุน :

คาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราประมาณร้ อยละ 0.90 โดยเฉลี%ยต่อปี ของเงินลงทุนเริ% มแรก

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M45 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)

บริษท
ั หลักทรัพยQจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 2
คําถามและคําตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที$สําคัญของกองทุน
• มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
• กองทุนรวมนีมีจํานวนเงินทุนโครงการ (fund size) เท่าใด
- 7,000 ล้ านบาท และในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก บริ ษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่
เกินร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการซึ%งเท่ากับ 1,050 ล้ านบาท ทังนี หากบริ ษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ (ใช้
green shoe option) แต่ไม่เต็มจํานวนที%เพิ%มอีกร้ อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนโครงการดังกล่าว บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที%จะดําเนินการปิ ดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนและดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
• กองทุนรวมนีเหมาะสมที%จะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนของผู้มีเงินออมที%สามารถลงทุนได้ เป็ นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และต้ องการมีโอกาสได้ รับผลตอบแทนทีส% งู กว่าการฝากเงิน
• ปั จจัยใดที%มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- ความเสี%ยงจากความสามารถในการชําระเงินต้ นและดอกเบียเมื%อครบกําหนดอายุของตราสารที%กองทุนได้ ลงทุนไว้ ซึง% อาจทําให้ ผ้ ลู งทุนไม่ได้ รับเงินลงทุน
คืนหรื อไม่ได้ รับเงินคืนตามที%คาดหวังไว้
- กองทุนนีมีสภาพคล่องจํากัด เนื%องจากเป็ นกองทุนที%ไม่เปิ ดให้ ซือขายแบบกองทุนเปิ ดทัว% ไป โดยกองทุนมีการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเท่านัน
• กองทุนรวมนีเป็ นกองทุนรวมที%มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรื อเป็ นกองทุนรวมที%ม่งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
• กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- วันที%สินสุดรอบบัญชีครังแรกคือ วันที%สินสุดอายุโครงการ
- วันที%สินสุดรอบบัญชีคือ วันที%สินสุดอายุโครงการ
2. ข้ อกําหนดในการซือ3 ขายและโอนหน่ วยลงทุน
• กองทุนรวมนีมีวิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
วิธีการขายหน่ วยลงทุน
- ท่านสามารถจองซือหน่วยลงทุนครังแรกได้ โดยจะต้ องเป็ นจํานวนเงินไม่ตํ%ากว่า 510,000 บาท และสัง% ซือครังถัดไปไม่ตํ%ากว่า 2,000 บาท โดยคํานวณเป็ น
หน่วยลงทุนจากราคา 10 บาทต่อหน่วย ดังนัน หากจองซือหน่วยลงทุนด้ วยมูลค่ารวม 510,000 บาท ท่านจะได้ รับหน่วยลงทุน 51,000 หน่วย
- ท่านสามารถซือหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในช่วงเสนอขายครังแรกระหว่างวันที% 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2563 เท่านัน ที%บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุนที%ได้ รับการแต่งตังจากบริ ษัทจัดการ
(1) กรณีจองซือผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
ผู้จองซืออาจชําระเป็ นเงินสด คําสัง% หักบัญชีเงินฝากที% บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา เช็ค หรื อดราฟต์ ที%ธนาคารสามารถเรี ยกเก็บได้ ในวันเดียวกับวันที%จอง
ซือหน่วยลงทุน โดยผู้ชําระเป็ นเช็คต้ องขีดคร่อม สัง% จ่าย “บัญชีรับชําระค่าซือหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี ” ซึง% บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันไว้ กบั
บมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
(2) กรณีจองซือผ่านบริ ษัทจัดการ หรื อ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนอื%น
ผู้จองซืออาจชําระเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ ได้ ที%บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนอื%น โดยสามารถโอนเงินหรื อสัง% จ่ายเช็คขีดคร่อม
เข้ าบัญ ชีชื%อ “บัญชีจองซือหน่วยลงทุน บลจ.กรุ งศรี ” ซึ%งบริ ษัทจัดการจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรายวันที% บมจ. ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา, บมจ. ธนาคารไทย
พาณิชย์, บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซิตีแบงก์ สาขากรุ งเทพฯ, บมจ. ธนาคารยูโอบี, บมจ. ธนาคารกรุ งไทย, บมจ. ธนาคาร
ทหารไทย, บมจ. ธนาคารธนชาต, บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพื%อรายย่อย, บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน, บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื%อรายย่อย,
ธนาคารออมสิน, บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรื อที%บริ ษัทจัดการกําหนดเพิ%มเติม
นอกจากนี ท่านยังสามารถซือหน่วยลงทุนผ่านทางสื%ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ แก่ ระบบโทรศัพท์ อตั โนมัติของบริ ษัทจัดการ ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริ ษัท
จัดการ และระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรี อยุธยา
วิธีการรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน
- เนื%องจากกองทุนนีไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลี%ยนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่างประเทศ 6M45 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) ทังจํานวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุน
เปิ ดกรุ งศรี ตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) (กองทุนปลายทาง) ทังนี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี%ยนแปลงกองทุนปลายทางในภายหลังก็
ได้ โดยขึนอยู่กับดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ซึ%งบริ ษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวในวันทําการก่อนวันสินสุดอายุโครงการ และใน
วันทํารายการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการดําเนินการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติใน
อัตราประมาณร้ อยละ 0.90 โดยเฉลี%ยต่อปี ของเงินลงทุนเริ% มแรก พร้ อมกับจํานวนหน่วยลงทุนส่วนที%เหลือทังหมดของกองทุนนี เพื%อใช้ ในการสับเปลี%ยน
หน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทางโดยอัตโนมัติ โดยถือว่าบริ ษัทจัดการได้ รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ดําเนินการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวแล้ ว และในการรับซือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะใช้ รับซือคืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของสินวันทํา
รายการ
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M45 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)
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•
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ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการทํารายการรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยทําการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติใน
วันทําการถัดไป ดังนัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดําเนินการขายคืน หรื อสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื%นได้ โดยให้ เป็ นไปตามเงื%อนไขที%ระบุไว้ ใน
หนังสือชีชวนของกองทุนปลายทาง
กรณีใดที%บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที%จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามที%สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกี%ยวกับการเลื%อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง% ที%รับไว้ แล้ ว และการ
หยุดรับคําสัง% ซือหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ไว้ อย่างไร
กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกี%ยวกับการเลื%อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซือคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง% ที%รับไว้ แล้ ว และการ
หยุดรับคําสัง% ซือหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ซึง% ได้ ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 10. ข้ อ 11. และข้ อ 12. ตามลําดับ
วิธีการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
- นอกเหนื อจากการสับ เปลี% ยนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติ ตามที% กํ าหนดไว้ กองทุน นีไม่ อนุญ าตให้ มีการสับเปลี% ยนออกจากกองทุน โดยจะอนุญ าตให้
ทํารายการสับเปลี%ยนเข้ ากองทุนได้ เฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก ภายในเวลา 15.30 น. ของวันทําการเสนอขายฯ วันสุดท้ าย และเป็ น
การสับเปลี%ยนจากกองทุนเปิ ดกรุงศรี ตราสารเงิน-สะสมมูลค่า กองทุนเปิ ดกรุงศรี ตราสารเงินพลัส กองทุนเปิ ดกรุงศรี ตราสารเพิ%มทรัพย์ และกองทุนเปิ ดกรุง
ศรี สมาร์ ทตราสารหนี เท่านัน
กองทุนรวมนีกําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่างไร
- บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนอื%นที%มิใช่ “ผู้ลงทุนที%มิใช่รายย่อยหรื อผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้ นแต่เป็ นการโอนทาง
มรดก ซึง% เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
- บริ ษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลที%ซือและ/หรื อรับโอนหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที%กฎหมายกําหนด หรื อไม่นบั คะแนนเสียงในการลงมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนที%ถือหน่วยลงทุนเกินอัตราดังกล่าว
- ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง% ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยื%นคําขอโอนหน่วยลงทุนที%บริ ษัทจัดการและ/หรื อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน
พร้ อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี%ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้ จากช่องทางใด
- ท่านสามารถติดตามข้ อมูลเกี%ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือคืนหน่วยลงทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ

3. สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
• กองทุนรวมนีมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- กองทุนรวมนีจะใช้ ระบบไร้ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื%อผู้เปิ ดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- บริ ษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยลงทุน ซึ%งได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรื อ สมุดบัญ ชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ%งเท่านัน โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
• ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจํากัดสิทธิในเรื% องใด ภายใต้ เงื%อนไขอย่างไร
- ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ%งเป็ นบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่สามารถถือครองหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที%จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามที%สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี บริ ษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุนที%ถือหน่วยลงทุนเกินอัตราดังกล่าว
• ในกรณีที%กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ% หุ้นของบริ ษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที%ผ้ ูถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการเพิ%มเติม หรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีที%บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ที%สํานักงานของบริ ษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
• กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนโดยติดต่อกับบริ ษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207 หรื อผู้ดูแล
ผลประโยชน์ - ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2724-3377
- กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณี ที%บริ ษัทจัดการปฎิบตั ิไม่
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี และ/หรื อหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที%
เกี%ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้ อพิพาทเข้ าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M45 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)
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4. บุคคลที$เกี$ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
• ข้ อมูลเกี%ยวกับบริ ษัทจัดการ
- กรรมการของบริ ษัทจัดการ มี 8 คน ตามรายชื%อดังต่อไปนี
(1) นายพยุง ลีวงศ์เจริ ญ
(3) นายสุรจักษ์ โกฏิกลุ
(5) นายแดน ฮาร์ โซโน่
(7) นางสาวจิราพร โพธิxไพโรจน์

(2) นายฐิ ติวฒ
ุ ิ สุขพรชัยกุล
(4) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(6) นางวรนุช เดชะไกศยะ
(8) นายเทซึ นาคากาวะ

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ เท่ากับ 126 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 377,247 ล้ านบาท
• รายชื%อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)
ชื$อ นามสกุล
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นายวิพธุ เอืออานันท์
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(5) นางสาวจิตอารี ย์ ฤทธิพนั ธ์
(6) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริ ญ
(7) ดร. ฐนิตพงศ์ ชื%นภิบาล
(8) นางสาวพรทิพา หนึ%งนําใจ
(9) นายฑิฆมั พร วิชยั ธรรมธร
(10) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
(12) นายสาธิต บัวชู
(13) นางสาวสาวิณี สุขศรี วงศ์
(14) นายปี ติ ประติพทั ธิxพงษ์
(15) นายกวิฬ เหรี ยญเสาวภาคย์
(16) นายจาตุรันต์ สอนไว
(17) นายชูศกั ดิx อวยพรชัยสกุล
(18) นายพลสิทธิx อาหุนยั
(19) นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์
(20) นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
(21) นายเกียรติศกั ดิx ปรี ชาอนุสรณ์
(22) นายธนียะ เภาสู่
(23) นางสาวคุณธิดา ดนูพิพกั ษ์
(24) นายศุภศิษฎ์ เทียนสุกใส

ตําแหน่ ง
รักษาการกรรมการผู้จดั การและประธานเจ้ าหน้ าที%กลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ% ่ ายการลงทุนตราสารหนี
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ% ่ ายการลงทุนตราสารทุน
รองประธานเจ้ าหน้ าที%ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการซือขายหลักทรัพย์
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ% ่ ายกํากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ% ่ ายบริ หารความเสีย% งด้ านการลงทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M45 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)

บริษท
ั หลักทรัพยQจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 5
• รายชื%อผู้จดั การกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที%เกี%ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนรวม รวมทังหน้ าที%ความ
รับผิดชอบของผู้จดั การกองทุนดังกล่าว
ชื$อ นามสกุล
ประวัติการศึกษา
นายศิระ คล่องวิชา, CFA, FRM - ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย Australian National
University ประเทศออสเตรเลีย
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ การทํางาน
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารทหารไทย
- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด

นางสาวพรทิพา หนึ%งนําใจ, CFA - ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ และ
การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ •)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายฑิฆมั พร วิชยั ธรรมธร, CFA - ปริ ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวะเคมี จุฬา
กรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นายธีรภาพ จิรศักยกุล, CFA,
- ปริ ญญาโท สาขาการเงิน (หลักสูตร
FRM
ภาษาอังกฤษ) จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์
จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส,
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ,
CFA
University of Cambridge ประเทศ
สหราชอาณาจักร
- ปริ ญญาตรี สาขา Industrial
Engineering, National University of
Singapore ประเทศสิงคโปร์
นายจาตุรันต์ สอนไว
- ปริ ญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด University of LA VERNE,
CA, USA
- Bachelor of Science, Sirindhorn
International Institute of
Technology, Thammasat
University, Thailand
x
นายชูศกั ดิ อวยพรชัยสกุล,
- ปริ ญญาโท การเงิน บัญชีและการ
CFA
จัดการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ%ง)
Bradford University
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายพลสิทธิx อาหุนยั
- ปริ ญญาโท การเงิน Sasin
Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn
University
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
University of British Columbia

- บลจ. ทหารไทย จํากัด
- กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จํากัด (บลจ.
ฟิ นนั ซ่า จํากัด)

หน้ าที$ความรั บผิดชอบ
- หัวหน้ าทีมผู้จดั การกองทุนตราสาร
หนี (Chief Fixed Income
Investment Officer)
- หัวหน้ าทีม Lending and
Structure Product
- หัวหน้ าฝ่ ายวิเคราะห์เครดิตและผล
การดําเนินงานกองทุน
- ผู้จดั การกองทุน
- ผู้จดั การกองทุน
- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- ผู้จดั การกองทุน
- นักวิเคราะห์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- ผู้จดั การกองทุน
- Bond Investment Manager

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บ. เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- Fund Management Specialist
- Balance Sheet management
Specialist
- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี
- Credit Research Analyst

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- Barclays Capital (Singapore)

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

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนีและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- Investment Product Manager
- Downstream Coordinator

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

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุนและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- นักลงทุนสัมพันธ์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารหนีและ
กองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายการลงทุน

- บ. พลังงานบริ สทุ ธิx จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M45 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)

บริษท
ั หลักทรัพยQจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 6
ชื$อ นามสกุล
นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์, CFA

นางสาววรดา ตันติสนุ ทร

ประวัติการศึกษา
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี%ยน
นักศึกษาที% Louvain School of
Management, ประเทศเบลเยี%ยม)
-ปริ ญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-ปริ ญญาโท สาขาการเงิน, University
of Bath, UK
-ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ การทํางาน
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารทหารไทย

หน้ าที$ความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผู้จดั การฝ่ ายบริ หารความเสี%ยง
ด้ านการลงทุน
- ผู้จดั การผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน

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

- ผู้จดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน
- นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาด
เงิน

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M45 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)

บริษท
ั หลักทรัพยQจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 7
• รายชื%อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar) และผู้ดแู ลผลประโยชน์ (trustee)
- รายชือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)
รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ3 คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
เบอร์ โทรศัพท์
1 ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
1572
2 บริ ษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
0-2659-7000
3 บริ ษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
0-2231-3777
4 บริ ษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
02-949-1000
5 บริ ษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
02-658-6300
6 บริ ษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
02-638-5000
7 บริ ษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
0-2680-1234
8 บริ ษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมีโก้ จํากัด
02-695-5000
9 บริ ษัท หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
0-2305-9000
10 บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จํากัด
02-761-9000
11 บริ ษัท หลักทรัพย์ดบี ีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
0-2857-7000
12 บริ ษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
0-2217-8888
13 บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
0-2646-9650
14 บริ ษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
0-2658-5800
15 บริ ษัท หลักทรัพย์ทรี นีตี จํากัด
0-2343-9500
16 บริ ษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
0-2658-8888
17 บริ ษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
0-2659-8000
18 บริ ษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จํากัด
0-2660-5000
19 บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั% พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
0-2660-6677
20 บริ ษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
0-2635-1700
21 บริ ษัท หลักทรัพย์คนั ทรี% กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
02-205-7000
22 บริ ษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
02-648-1111
23 บริ ษัท หลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน)
02-684-8888
24 บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด
0-2696-0000
25 บริ ษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด
02-648-3600
26 บริ ษัท หลักทรัพย์อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
02-088 9999
27 บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
02-659-3390
28 บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
02-207-2100
29 บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
02-861-4820
30 บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั% จํากัด
02-103-8811
31 บริ ษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
02-352-5100
32 บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
02-009-8888
33 บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จํากัด
02-266-6697
34 บริ ษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
02-0265100
35 บริ ษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
02-107-1664
36 บริ ษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
02-022-1400
37 บริ ษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั% พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
0-2117-7878
38 บริ ษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
02-274-9400
- รายชื%อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
- รายชื%อผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2724-3377
ทังนี นอกจากหน้ าที%ตามที%กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที%ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
5. ช่ องทางที$ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี 3
• ท่านสามารถทราบข้ อมูลเพิ%มเติมเกี%ยวกับกองทุนรวมนีได้ ที%สํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์ของ
บริ ษัทจัดการ
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ปั จจัยความเสียงของกองทุนรวม และแนวทางการบริ หารความเสียง
1. ความเสี$ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):
ความเสี%ยงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของที%เกี%ยวข้ อง ซึ%งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
กองทุนจะพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที%เกี%ยวข้ อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพืนฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรื อการจัดอันดับความน่าเชื%อถือของผู้ออกตราสารเพื%อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนีข3 องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสี%ยงจากตราสารหนีที%กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี โดยบริ ษัทผู้ออกตราสารหนีนัน ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้ นหรื อดอกเบียให้ กองทุนเมื%อ
ถึงวันที%ครบกําหนด
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนีที%ดี รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีภาครัฐ ซึง% มีความเสี%ยงจากการผิดนัดชําระหนีทังเงินต้ นและดอกเบีย
ในระดับที%ยอมรับได้
3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
ได้ แก่ ความเสี%ยงที%เกิดจากการที%ราคาหรื อผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึนลง เนื%องจากความผันผวนของปั จจัยต่าง ๆ ที%เกี%ยวข้ อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็ นต้ น
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารต่าง ๆ เพื%อกําหนดสัดส่วนการลงทุนที%เหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคัดเลือก
ตราสารทีด% ี ตามปั จจัยพืนฐานและศักยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึง% อาจส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนในตราสารดังกล่าว
4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
ในกรณีที%เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี%ยงที%ไม่สามารถขายตราสารที%กองทุนลงทุนไว้ ได้ หรื อขายตราสารในราคาที%ไม่เหมาะสม ส่งผลให้
ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ราคาหรื อตามระยะเวลาที%กําหนดไว้
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
เนื%องจาก กองทุนมีนโยบายถือครองตราสารที%มีอายุของตราสารใกล้ เคียงกับอายุโครงการ และไม่มีการซือขายเปลี%ยนมือของตราสาร บริ ษัทจัดการจึงมิได้ ตระหนัก
ต่อความเสี%ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว
5. ความเสี$ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนเงิน (Exchange Rate Risk):
กรณี ตราสารหนีที%กองทุนลงทุนมีการจ่ายดอกเบียและเงินต้ นเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทําให้ กองทุนมีความเสี%ยงจากอัตราแลกเปลี%ยนเมื%อมีการแปลงค่าเงิน
สกุลต่างประเทศให้ เป็ นสกุลเงินบาท ซึง% จะทําให้ ผลตอบแทนที%ได้ รับไม่เป็ นไปตามที%คาดได้
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
เนื%องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี%ยในรอบปี บัญ ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ NAV เพื%อเป็ นการป้ องกันความเสี%ยงด้ านอัตราแลกเปลี%ยน
กองทุ น มี น โยบายที% จ ะป้ องกัน ความเสี% ย งอัน อาจเกิ ด ขึ นทังหมด โดยใช้ สัญ ญาสวอปอัต ราแลกเปลี% ย น (Currency Swap) และ/หรื อสัญ ญาฟอร์ เวิ ร์ด อัต รา
แลกเปลี%ยน (Currency Forward) เพื%อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที%สําหรับตราสารที%มีการจ่ายเงินต้ นและดอกเบีย และ/หรื อผลตอบแทนอื%น เป็ นเงินตราต่างประเทศ
โดยกองทุนจะทําการป้ องกันความเสี%ยงที%อาจเกิดขึนจากอัตราแลกเปลี%ยน เพื%อไม่ให้ เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที%เป็ นเงินบาท
6. ความเสี$ยงจากการเข้ าทําสัญญาซือ3 ขายล่ วงหน้ า (Leverage Risk):
การที%กองทุนมีการป้ องกันความเสี%ยงด้ านอัตราแลกเปลี%ยนเงินทังหมด กองทุนอาจพลาดโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนเพิ%มขึนจากการลงทุนที%กองทุนไปลงทุนใน
สัญญาซือขายล่วงหน้ าเพื%อป้ องกันความเสี%ยงจากอัตราแลกเปลี%ยนเงิน อันเนื%องจากการเปลี%ยนแปลงของอัตราแลกเปลี%ยนเงินไม่เป็ นไปตามที%คาดการณ์ไว้
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทําธุรกรรมป้ องกันความเสี%ยงดังกล่าวให้ เหมาะสม เพื%อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซือ3 ขายล่ วงหน้ า (Counterparty Risk):
ในกรณี มีการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ า โดยที%บริ ษัทจัดการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาที%กระทํานอกศูนย์สัญญาซือขายล่วงหน้ า (OTC) อาจมีความเสี%ยงที%คู่สัญญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
บริ ษัทจัดการจะเลือกคู่สญ
ั ญากับสถาบันการเงินที%ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื%อถืออยู่ในอันดับที%สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรื อในกรณีต่างประเทศ
บริ ษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงินต่างประเทศที%มีอนั ดับความน่าเชื%อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที%สามารถลงทุนได้ หรื อสถาบันการเงินหรื อผู้ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้ าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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8. ความเสี$ยงจากการลงทุนในต่ างประเทศ (Country and Political Risk):
เป็ นความเสี%ยงที%เกิดจากการเปลี%ยนแปลงภายในประเทศที%กองทุนเข้ าไปลงทุน เช่น การเปลี%ยนแปลงผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท การเปลี%ยนแปลงของนโยบาย
เศรษฐกิจ การเปลี%ยนแปลงทางการเมือง หรื อสาเหตุอื%นๆ อันอาจทําให้ ไม่สามารถชําระหนีได้ ตรงตามระยะเวลาที%กําหนด
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
กองทุนมี น โยบายลงทุน ในตราสารหนีที% เสนอขายในต่า งประเทศ และมีอายุประมาณ 6 เดือน ก่อนทํ าการลงทุนบริ ษั ทจัดการจะวิเคราะห์ ปัจจัยต่ างๆ ที% อาจมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนีของประเทศที%เข้ าลงทุนอย่างถี%ถ้วนรอบคอบ
9. ความเสี$ยงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk):
กองทุนอาจได้ รับผลกระทบหากมีการเปลี%ยนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฏเกณฑ์หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริ หารประเทศ ซึ%งรวมถึงช้ อจํากัดของ
การเคลื%อนย้ ายเงินตราต่างประเทศเข้ า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้ กองทุนอาจไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้
แนวทางการบริ หารความเสี%ยง
บริ ษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี%ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืนฐานต่างๆ ของประเทศที%กองทุน
ลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพื%อประเมินความเสี%ยงจากการลงทุนในประเทศนันๆ ซึง% อาจช่วยลดความเสี%ยงในส่วนนีได้
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สรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนรวม
อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามผู้ออกทรั พย์ สินหรื อคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1 ตราสารภาครัฐไทย
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึนไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ตํ%ากว่า 2 อันดับแรก
2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับตํ%ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
3 หน่วย CIS ตามที%ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที% 2 ข้ อ 1 หรื อ ข้ อ 3.13.2 ส่วนที% 2 ข้ อ 1
4 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
5 ตราสารที%มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี
5.1 เป็ นตราสารหนี ที%ผ้ อู อกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย หรื อสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศที%ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที%มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ%งดังนี
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว% ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที%เป็ นตราสารที%มีกําหนดวันชําระหนีน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 397 วัน นับแต่
วันที%ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสาร
ดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื%อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื%อที%อยู่อาศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื%อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริ ษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีที%เป็ นตราสารที%มีกําหนดวันชําระหนีมากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที%ลงทุน ต้ องขึน
ทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6 ทรัพย์สินดังนี
6.1 ตราสารที%มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี
6.1.1 เป็ นตราสารหนีที%ผ้ อู อกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันใน
ต่างประเทศ หรื อผู้ออกจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที%ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย)
6.1.2 เป็ นตราสารที%มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ%งดังนี
6.1.2.1 ผู้ออกเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.1.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว% ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.2.3 ในกรณีที%เป็ นตราสารที%มีกําหนดวันชําระหนีน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 397 วัน
นับแต่วนั ที%ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.1.2.1 หรื อ 6.1.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องบุคคลดังนี
6.1.2.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป% ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M45 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 15%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
ไม่เกินอัตราดังนี แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 20% หรื อ
(2) นําหนักของตราสารทีล% งทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 15% หรื อ
(2) นําหนักของทรัพย์สินที%ลงทุนใน benchmark + 5%

บริษท
ั หลักทรัพยQจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 11

7

6.1.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที%มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตามข้ อ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2
6.1.3 ในกรณีที%เป็ นตราสารที%มีกําหนดวันชําระหนีมากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที%ลงทุน
ต้ องขึนทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 reverse repo
6.3 OTC derivatives
6.4 หน่วย CIS ตามที%ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที% 2 ข้ อ 2 หรื อ ข้ อ 3.13.2 ส่วนที% 2 ข้ อ 2 ที%จด
ทะเบียนซือขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื%อการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว% ไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรื อของ
ตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที%อยู่ระหว่างดําเนินการ
แก้ ไขเหตุที%อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) หรื อในตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ทรัพย์สินอื%นนอกเหนือจากที%ระบุในข้ อ 1 – ข้ อ 6 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี%ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื%อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ประเภททรั พย์ สิน
ั ญา
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริ ษัททุกบริษัทที%อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริ ษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ%งดังนี แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นําหนักของทรัพย์สินที%ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกี%ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื%อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามประเภททรั พย์ สิน (product limit)
ประเภททรั พย์ สิน
1 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวS แลกเงินหรื อตัวS สัญญาใช้ เงิน ที%นิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั% จ่าย หรื อ
คู่สญ
ั ญา ดังนี
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที%มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื%อที%อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที%กองทุนรวมได้ รับโอนกรรมสิทธิxมาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
securities lending หรื อ derivatives)
2 reverse repo
3 securities lending
4 total SIP ซึง% ได้ แก่ ทรัพย์สินตามข้ อ 7 ของส่วนที% 1 : อัตราส่วนการลงทุนที%คาํ นวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5 derivatives ดังนี
5.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ที%มีวตั ถุประสงค์เพื%อการลดความเสี%ยง (hedging)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี%ยในรอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ น
กองทุนรวมที%มีอายุโครงการน้ อยกว่า 1 ปี ให้ เฉลี%ย
ตามรอบอายุกองทุน
อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั กองทุนรวมที%อายุกองทุนคงเหลือ
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 6 เดือน ทังนี เฉพาะกองทุนรวมที%
มีอายุโครงการมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี%ยงที%มีอยู่

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื%อการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี%ยวกับ product limit

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M45 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)
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อัตราส่ วนการลงทุนที$คํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที$ลงทุน (concentration limit)
ประเภททรั พย์ สิน
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออก
1 ตราสารหนีของผู้ออกรายใดรายหนึ%ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนีภาครัฐไทยหรื อตราสารหนีภาครัฐต่างประเทศ) ตราสารรายนัน ตามที%เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ทังนี ในกรณีที%ผ้ อู อกตราสารมีหนีสินทางการเงินที%ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริ ษัทจัดการอาจนํา
มูลค่าหนีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนีสินทางการเงินนันจะต้ องเป็ นข้ อมูลที%มีการ
เผยแพร่เป็ นการทัว% ไป และในกรณีที%ผ้ อู อกตราสารไม่มีหนีสินทางการเงินตามที%
เปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด รวมถึงกรณียงั ไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร ให้ ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้ อนีของผู้ออกรายนันเป็ นราย
ครัง เว้ นแต่ในกรณีทผี% ้ อู อกตราสารได้ มีการยื%นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณา
เป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที%กองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนีโดยเป็ นตราสารที%ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับตํ%ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
บริ ษัทจัดการจะลงทุนเพื%อกองทุนภายใต้ การจัดการของบริ ษทั จัดการรายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นราย
ครัง เว้ นแต่กรณีที%ผ้ อู อกตราสารได้ มีการยื%นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้ พิจารณาเป็ น
รายโครงการ

2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ%ง

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารที%ออกโดยบุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื%อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื%อที%อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื%อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษัทหลักทรัพย์
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีป% ระเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที%มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุนรวม หรื อกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที%ออกหน่วยนัน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที%มีลกั ษณะครบถ้ วน
ดังนี โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

ทังนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุนของกองทุน และ/
หรื อที%แก้ ไขเพิ%มเติม

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M45 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)
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ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ซือ3 หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทังหมด หักด้ วย มูลค่าหนีสินทังหมด เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที%คํานวณ)
รายการที$เรี ยกเก็บ
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง3 หมดที$ประมาณการได้
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ
• ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
• ค่าธรรมเนียมที%ปรึกษาการลงทุน
• ค่าใช้ จ่ายในการจัดให้ มีผ้ ป
ู ระกัน
• ค่าใช้ จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ
• ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
- หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ ได้
• ค่าใช้ จ่ายที%เกิดขึนเพื%อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ อื%นใดที%เกิดขึนจาก
การทํารายการซือขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรื อ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็ นต้ น
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง3 หมด
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ3 ขายหลักทรั พย์

อัตราตามโครงการ
ไม่ เกิน 1.9474
ไม่เกิน 1.4050
ไม่เกิน 0.0749
ไม่เกิน 0.1605
ไม่มี
ไม่มี
ตามที%จ่ายจริ ง และไม่เกิน 0.1070
รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ไม่มี
ตามที%จ่ายจริ ง

ไม่เกิน 1.9474
ตามที%จ่ายจริ ง

ค่ าใช้ จ่ายที$เรี ยกเก็บจากผู้ส$ ังซือ3 หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการที$เรี ยกเก็บ

อัตราตามโครงการ

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนเข้ า

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี%ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่มี
ไม่เกิน 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรื อ
เศษของ 1,000 หน่วยคิดเป็ น 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที%เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงั% ซือหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราที%รวมภาษี มูลค่าเพิ%มหรื อภาษี ธุรกิจ
เฉพาะหรื อภาษี อื%นใดแล้ ว
คําเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีมิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีชวน
ของกองทุนรวม หรื อได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที%เสนอขายนัน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื%นเพื%อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที%
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื%นเพื%อกองทุนรวม ซึ%งอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทังนี
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอื%นเพิ%มเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ข้ อมูล ณ วันที$ 24 กันยายน 2563

กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ตราสารหนีต่ างประเทศ 6M45 - ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)

บริษท
ั หลักทรัพยQจด
ั การกองทุน กรุงศรี จํากัด

ส่ วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
และ
ส่ วนรายละเอียดข้ อผูกพัน

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีตราสารหนีต้ ่ างประเทศ 6M45
- ห้ ามขายผู้ลงทุนรายย่ อย (AI)
Krungsri Foreign Fixed Income 6M45 Fund
- Not for Retail Investors (AI)
KFFAI6M45

ข้ อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563
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ส่ วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิยาม :
ในเอกสำรฉบับนี ้ เว้ นแต่เนื ้อควำมจะแสดงให้ เห็นเป็ นควำมหมำยอื่น คำจำกัดควำมต่ำง ๆ ให้ มีควำมหมำยตำมที่ให้ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
กองทุน/กองทุนเปิ ด/กองทุนรวม หมำยถึง กองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนี ้ต่ำงประเทศ 6M45 - ห้ ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย (AI)
หน่วยลงทุน หมำยถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนี ้ต่ำงประเทศ 6M45 - ห้ ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย (AI)
บริษัทจัดกำร หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรสแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
ผู้รับฝำกทรัพย์สินในต่ำงประเทศ หมำยถึง ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ และ/หรือผู้รับฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
ผู้สนับสนุน หมำยถึง ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้ รับกำรจดทะเบียนหรือได้ รับอนุญำตให้ ทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทขึ ้นทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มหี ลักทรัพย์ซื ้อขำยในศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลำดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันทำกำร หมำยถึง วันเปิ ดทำกำรตำมปกติของบริษัทจัดกำร และ/หรือ วันทำกำรของกองทุนหลัก
วันทำกำรซื ้อขำย หมำยถึง วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนตำมที่บริษัทจัดกำรประกำศกำหนดไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสำคัญและ/หรือช่องทำง
อื่นใดตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำร
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนต้ นทำง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง
(“กองทุนปลำยทำง”) ในกลุ่ม “กรุงศรีไทยแลนด์” ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร
คำเสนอซื ้อ หมำยถึง คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจกำรเป็ นกำรทัว่ ไปที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อต้ องปฏิบตั ิตำมประกำศว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
ในกำรเข้ ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร
มูลค่ำหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหำรด้ วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทำกำรที่คำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไว้ ในโครงกำร บวกด้ วยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่ว ยลงทุน
และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ (ถ้ ำมี)
รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไว้ ในโครงกำร หักด้ วยค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ (ถ้ ำมี)
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รำคำขำยหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไว้
ในโครงกำร บวกด้ วยค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ (ถ้ ำมี)
รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลีย่ นหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำร
ที่ระบุไว้ ในโครงกำร หักด้ วยค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ (ถ้ ำมี)
แก้ ไขรำคำย้ อนหลัง หมำยถึง แก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องโดยแก้ ไขรำคำย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่ รำคำหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้ องจนถึงปั จจุบนั
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนที่มีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง หรือกำรจ่ำยเงินซึง่ มี
มูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้ อง แทนกำรเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน
กิจกำร หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื ้อขำยในศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ หรือบริษัท มหำชน จำกัด
สถำบันกำรเงิน หมำยถึง สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถำบันกำรเงิน
สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญำตและจดทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อทำ
กำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรลงทุน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
วงเงินรับอนุญำต หมำยถึง วงเงินที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย
ใดๆ อนุญำตหรือเห็นชอบให้ กองทุน โดยบริษัทจัดกำรสำมำรถเคลื่อนย้ ำยเงินลงทุนเพื่อไปลงทุนในต่ำงประเทศได้
คาอธิบายศัพท์ เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคาย่ อและความหมายของคาย่ อ รวมถึงคาศัพท์ ท่ปี รากฏในหัวข้ อ
ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์
“กลุ่มกิจกำร” หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทสี่ ภำวิชำชีพบัญชีกำหนดให้ จดั ทำงบกำรเงินรวม
“กองทุนฟื น้ ฟู” หมำยถึง กองทุนเพื่อกำรฟื น้ ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธนำคำรแห่งประเทศไทย
“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” หมำยถึง กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดพันธบัตรสกุลเงินท้ องถิ่นในภูมิภำคตำมโครงกำรจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตำมมติของที่ประชุมกลุ่มธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia and
Pacific Central Banks (EMEAP)
“กองทุนรวมวำยุภกั ษ์ ” หมำยถึง กองทุนรวมที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2546
“กองทุน AI” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)
“กองทุน buy & hold” หมำยถึง กองทุนรวมที่ม่งุ เน้ นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ จนครบกำหนดอำยุของทรัพย์สิน หรือครบอำยุของ
รอบกำรลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอำยุของกองทุนรวม
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“กองทุน CIS ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเป็ นโครงกำรลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment
scheme) ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำกองทุนดังกล่ำวจะจัดตังในรู
้ ปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่
จัดตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
“กองทุน ETF ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทุน exchange traded fund ที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
“กองทุน infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ ำงพื ้นฐำนของประเทศต่ำง ๆ ซึง่ ได้ แก่
1. กองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
2. กองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนต่ำงประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้ ำงพื ้นฐำนตำม 1. ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำกองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนดังกล่ำวจะจัดตังในรู
้ ปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“กองทุน property” หมำยถึง กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับอสังหำริมทรัพย์ซงึ่ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้ บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
3. foreign REIT
“กองทุน UI” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)
“กำรลดควำมเสี่ยง” หมำยถึง กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรลงทุนโดยกำรเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำใน derivatives ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหำผลประโยชน์โดยกำรเก็งกำไร (speculate)
2. มีผลให้ ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นกำรลดควำมเสี่ยงทัว่ ไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของทรัพย์สินที่ต้องกำรลดควำมเสี่ยง
4. สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
“โครงกำร” หมำยถึง โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
“เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก” หมำยถึง ทรัพย์สินดังนี ้
1. เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับเงินฝำก
2. สลำกออมทรัพย์ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธนำคำรออมสิน
“เงินฝำกอิสลำม” หมำยถึง ข้ อตกลงที่เป็ นไปตำมหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้ กบั เงินฝำก โดยคู่สญ
ั ญำที่เทียบเคียงได้ กบั ผู้
ฝำกสำมำรถเรียกคืนเงินต้ นจำกคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยที่เทียบเคียงได้ กบั ผู้รับฝำกได้ เต็มจำนวน ณ เวลำใด ๆ
“ดัชนีกลุ่มสินค้ ำโภคภัณฑ์” หมำยถึง ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้ ำโภคภัณฑ์หลำยชนิด
“ดัชนีเงินเฟ้อ” หมำยถึง ดัชนีที่จดั ทำขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้ อนอัตรำเงินเฟ้อ
“ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน” ตรำสำรทำงกำรเงินที่มีเงื่อนไขให้ แปลงสภำพเป็ นหุ้นได้
“ตรำสำรภำครัฐไทย” หมำยถึง ตรำสำรดังนี ้
1. ตัว๋ เงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบำล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงกำรคลังหรือกองทุนฟื น้ ฟูเป็ นผู้มีภำระผูกพัน
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“ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ” หมำยถึง ตรำสำรที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตรำสำรภำครัฐไทยที่รัฐบำลต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรกลำง
หรือหน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ เป็ นผู้ออกหรือผู้ค ้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นของประเทศนัน้
“ตรำสำร Basel III” หมำยถึง ตรำสำรเพื่อกำรนับเป็ นเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือต่ำงประเทศ ที่มีกำรอ้ ำงอิงจำก
หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลสถำบันกำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)
“ตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ” หมำยถึง ศูนย์กลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จดั ให้ มีขึ ้นเพื่อกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ โดยมีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้
1. มีกำรรวบรวมคำเสนอซื ้อเสนอขำยหลักทรัพย์จำกผู้เสนอซื ้อหลำยรำยและผู้เสนอขำยหลำยรำย
2. มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้ มีระบบ ซึง่ กำหนดเกี่ยวกับวิธีกำรในกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ไว้ เป็ นกำรล่วงหน้ ำ โดยผู้ให้ บริกำรไม่อำจใช้ ดลุ ยพินิจ
ในกำรจัดกำรซื ้อขำยเป็ นประกำรอื่น และผู้เสนอซื ้อเสนอขำยยินยอมที่จะผูกพันตำมหลักเกณฑ์หรือระบบนัน้
“ธปท.” หมำยถึง ธนำคำรแห่งประเทศไทย
“ธพ.” หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย์
“บค.” หมำยถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
“บง.” หมำยถึง บริษัทเงินทุน
“บล.” หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์
“บลจ.” หมำยถึง บล. ที่ได้ รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
“บริษัทจดทะเบียน” หมำยถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ที่ได้ รับกำรจดทะเบียนหรือได้ รับกำรอนุญำตให้ ทำกำรซื ้อขำยได้ ใน SET
“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดทำและเปิ ดเผย
ล่ำสุด ทังนี
้ ้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้ พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นทีป่ รำกฏในบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นล่ำสุด
“บริษัทใหญ่” หมำยถึง บริษทั ใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดทำและเปิ ดเผย
ล่ำสุด ทังนี
้ ้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้ พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นทีป่ รำกฏในบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นล่ำสุด
“แบบ filing” หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงซึง่ กำหนดให้ เป็ นหลักทรัพย์ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยกำรกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
“ผู้มีเงินลงทุนสูง” หมำยถึง ผู้ที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครัง้ แรกตัง้ แต่ห้ำแสนบำทขึ ้นไป (initial minimum subscription)
“ผู้มีภำระผูกพัน” หมำยถึง ผู้ที่มีภำระผูกพันในกำรชำระหนี ้ตำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้ำ
ประกัน แล้ วแต่กรณี
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“ศูนย์ซื ้อขำยderivatives” หมำยถึง ศูนย์ซื ้อขำยดังนี ้
1. ศูนย์ซื ้อขำย derivatives ที่ได้ รับใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้ วยสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ
2. ศูนย์ซื ้อขำย derivatives ซึง่ จัดตังขึ
้ น้ และให้ บริกำรได้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศและได้ รับกำรยอมรับจำกสำนักงำน
“หน่วย CIS” หมำยถึง หน่วยของกองทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภำยใต้ บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ
“หน่วย infra” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ ำงพื ้นฐำนซึง่ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
2. กองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนต่ำงประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำย ต่ำงประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน
โครงสร้ ำงพื ้นฐำนตำม 1. ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำจะจัดตังในรู
้ ปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“หน่วย property” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับอสังหำริมทรัพย์ซงึ่ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้ บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตังขึ
้ น้ ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
3. foreign REIT
“หุ้นกู้ระยะสัน”
้ หมำยถึง หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลำชำระหนี ้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้
“B/E” หมำยถึง ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange)
“benchmark” หมำยถึง ตัวชี ้วัดของกองทุน ซึง่ เป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ ำงขวำงและสอดคล้ องกับนโยบำยกำรลงทุน
ของกองทุนนัน้
“CIS operator” หมำยถึง บุคคลดังนี ้
1. บลจ.ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทำหน้ ำที่บริหำรจัดกำรกองทุน CIS ต่ำงประเทศ
“concentration limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีสว่ นได้ เสียในกิจกำรทีล่ งทุน
“counterparty limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คสู่ ญ
ั ญำ
“CRA” หมำยถึง สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน เว้ นแต่ที่กำหนดไว้ เป็ นกำรเฉพำะใน
ภำคผนวก 5 ส่วนที่ 5
“credit derivatives” หมำยถึง derivatives ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรเคลื่อนย้ ำยควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตของทรัพย์สินที่ได้ รับกำรประกันควำมเสี่ยงจำก
คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งไปยังคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งซึง่ มีภำระผูกพันที่จะต้ องชำระเงินให้ แก่ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ง
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ที่มีผลต่อกำรชำระหนี ้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้ รับกำรประกันควำมเสี่ยง จะได้ รับผลตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมสำหรับกำร
มีภำระผูกพันดังกล่ำว
“credit event” หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ตำมที่ระบุในข้ อตกลงของตรำสำรหรือสัญญำ
“credit rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่จดั ทำโดย CRA ซึง่ เป็ นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ตำมตรำสำรหรือสัญญำ
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“currency risk” หมำยถึง ควำมเสี่ยงด้ ำน FX
“delta” หมำยถึง อัตรำเปรี ยบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสัญญำ กับรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสัญญำ แล้ วแต่กรณี
“derivatives” หมำยถึง สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ
“derivatives on organized exchange” หมำยถึง derivatives ที่ซื ้อขำยในศูนย์ซื ้อขำย derivatives
“discount rate” หมำยถึง อัตรำส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่มีกำรลงทุนที่จะใช้ ในกำรคำนวณมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรนัน้
“DW” หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)
“foreign REIT” หมำยถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุน ใน
อสังหำริมทรัพย์หรือในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำกองทรัสต์หรือกองดังกล่ำวจะจัดตังในรู
้ ปบริษัท ทรั สต์ หรือรูปอื่นใด
“FX” หมำยถึง อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Exchange)
“GMS” หมำยถึง ประเทศกลุ่มอนุภมู ิภำคลุ่มแม่น ้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้ แก่ รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรัฐประชำชนจีน (เฉพำะมณฑลยูนนำน)
“group limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิจกำร โดยกำรนำอัตรำส่วนกำรลงทุนในแต่ละบริษทั ที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรมำคำนวณ
รวมกัน
“guarantor rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้มีภำระผูกพันในฐำนะผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้ำประกัน
“international scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้ เปรียบเทียบระหว่ำงประเทศ
“investment grade” หมำยถึง credit rating ในระดับที่สำมำรถลงทุนได้
“IOSCO” หมำยถึง International Organization of Securities Commissions
“IPO” หมำยถึง กำรเสนอขำยตรำสำรต่อประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไปในครัง้ แรก (Initial Public Offering)
“issue rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
“issuer rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรหรือคู่สญ
ั ญำ
“market price” หมำยถึง มูลค่ำตำมรำคำตลำด
“MF” หมำยถึง กองทุนรวม (Mutual Fund)
“MMF” หมำยถึง กองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)
“national scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้ เปรียบเทียบภำยในประเทศ
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“NAV” หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
“net exposure” หมำยถึง มูลค่ำกำรลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่ำเป็ นกำรลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้ อมผ่ำนกำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำที่ให้
ผลตอบแทนโดยอ้ ำงอิงอยู่กบั ทรัพย์สิน ซึง่ เป็ นผลให้ กองทุนมีควำมเสี่ยงในทรัพย์สินนัน้
“Non-retail MF” หมำยถึง กองทุนรวมที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังหมดเป็
้
นผู้ลงทุนประเภทสถำบัน ซึง่ อยู่ภำยใต้ บงั คับของประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
“notional amount” หมำยถึง มูลค่ำตำมหน้ ำสัญญำของ derivatives
“obligation” หมำยถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตำม credit derivatives อ้ ำงอิงถึง (obligation category & obligation
characteristics)
“options” หมำยถึง สัญญำที่มีลกั ษณะตำม (3) ของนิยำม “สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ” ในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ พ.ศ.
2546
“OTC derivatives” หมำยถึง derivatives ซึง่ ซื ้อขำยนอกศูนย์ซื ้อขำย derivatives
“P/N” หมำยถึง ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน (Promissory Note)
“portfolio duration” หมำยถึง อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้ จำกกำรคำนวณค่ำตำมมำตรฐำนสำกล
“product limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สนิ
“PVD” หมำยถึง กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ (Provident Fund)
“regulated market” หมำยถึง ศูนย์กลำงที่จดั ช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ค้ำเพื่อให้ เกิดกำรเจรจำต่อรองซื ้อขำยตรำสำรระหว่ำงกันได้ รวมทังให้
้
ข้ อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับตรำสำรนัน้ โดยศูนย์กลำงดังกล่ำวอยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ทำหน้ ำที่กำกับดูแลด้ ำนหลักทรัพย์หรือ
ตรำสำรที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์
“repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืน (repurchase agreement)
“retail MF” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (retail Mutual Fund)
“reverse repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (reverse repurchase agreement)
“SBL” หมำยถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)
“securities lending” หมำยถึง ธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์
“SET” หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“share warrants” หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
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“single entity limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ
“SIP” หมำยถึง Specific Investment Products
“SN” หมำยถึง ตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note)
“sovereign rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผ้ อู อกตรำสำรมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็ นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผิดนัด
ชำระหนี ้ของรัฐบำลของประเทศนัน้
“TBMA” หมำยถึง สมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย (Thai Bond Market Association)
“TSFC” หมำยถึง บล. ที่ได้ รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรให้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“TSR” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในกำรซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
“underlying” หมำยถึง สินค้ ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้ำงอิง
“WFE” หมำยถึง World Federation of Exchanges
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนี ้ต่ำงประเทศ 6M45 - ห้ ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย (AI)
1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : Krungsri Foreign Fixed Income 6M45 Fund - Not for Retail Investors (AI)
1.3. ชื่อย่อ : KFFAI6M45
1.4. ประเภทโครงกำร : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทกำรขำย : ขำยครัง้ เดียว
1.6. กำรกำหนดอำยุโครงกำร : กำหนด
1.7. อำยุโครงกำร : 0 ปี 6 เดือน 0 วัน
1.8. อำยุโครงกำรถึงวันที่ (กรณีกำหนดอำยุเป็ นช่วงเวลำ) :
1.9. เงื่อนไข (อำยุโครงกำร) :
1. อำยุโครงกำรประมำณ 6 เดือน ซึง่ อำจจะมำกกว่ำหรือน้ อยกว่ำ 6 เดือน เป็ นระยะเวลำไม่เกิน 30 วัน โดยนับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ น
กองทุนรวม ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งวันที่สิ ้นสุดอำยุโครงกำรให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบโดยประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน
และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ องภำยใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั จดทะเบียนฯ ดังกล่ำว และในกรณีที่เป็ นวันหยุดให้ เลื่อนเป็ นวันทำกำรถัดไป
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2. ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอื่นใดทีม่ ีผลกระทบต่อกำรลงทุนของกองทุนที่นำเงินลงทุนไปลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
กฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุนในประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือมำตรกำรเกี่ยวกับกำรสำรองเงินทุนในประเทศ ซึง่ อำจมีผลกระทบทำ
ให้ กองทุนไม่สำมำรถแปลงค่ำเงินลงทุนกลับมำเป็ นสกุลเงินบำทได้ ในวันที่กองทุนครบอำยุโครงกำร จึงทำให้ กองทุนอำจมีอำยุโครงกำรมำกกว่ำ 6
เดือน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำนำเงินลงทุนรวมทังผลประโยชน์
้
ที่ได้ รับจำกเงินลงทุนของกองทุนดังกล่ำวไปลงทุนต่อในทรัพ ย์สนิ
ต่ำงๆ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ขดั กับประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับผู้ลงทุนของกองทุนดังกล่ำว โดยบริษัท
จัดกำรจะทำหนังสือแจ้ งให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั จัดกำรจะนำเงินลงทุนพร้ อมทังผลประโยชน์
้
ทงหมดกลั
ั้
บคืนให้ กบั ผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยเร็วที่สดุ ในโอกำสแรกที่บริษทั จัดกำรสำมำรถกระทำได้
3. กองทุนนี ้ จัดอยู่ในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึง่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ รับสิทธิประโยชน์ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในกลุ่มกองทุนดังกล่ำว
ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร
4. ในกรณีที่กองทุนระดมทุนในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ จำนวนน้ อยกว่ำ 50 ล้ ำนบำท บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำร
จัดตังกองทุ
้
นโดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทังนี
้ ้ หำกยกเลิกกำรจัดตังกองทุ
้
น บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์
ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจำกเงินที่ได้ รับจำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำก
วันสุดท้ ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้ อนั เนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบี ้ยในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ทีค่ รบกำหนดเวลำนัน้ จนถึงวันที่ชำระเงินค่ำ
ซื ้อหน่วยลงทุนจนครบถ้ วน
5. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตังกองทุ
้
นที่อยู่ระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกและยุตกิ ำรขำยหน่วยลงทุน โดยบริษัท
จัดกำรจะรำยงำนให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยุติกำรขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำวภำยใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่ยตุ ิกำรขำย
หน่วยลงทุนนัน้ และให้ กำรอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมสิ ้นสุดลงในวันที่แจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซื ้อ
หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจำกเงินที่ได้ รับจำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน
ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่กำรอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมสิ ้นสุดลง และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำ
ดังกล่ำวได้ อนั เนื่องจำกควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบี ้ยในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบกำหนดเวลำ
นันจนถึ
้
งวันที่ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนจนครบถ้ วน
6. ในกรณีที่ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ ว ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรทีส่ ำมำรถลงทุนได้ อย่ำงเหมำะสมเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่ อผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจัดตังกองทุ
้
นโดยบริษัทจัดกำรจะรำยงำนให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 7
วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันสุดท้ ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกนัน้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกิดขึ ้นจำกเงินที่ได้ รับจำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนของเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวัน
สุดท้ ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวได้ อนั เนื่องจำก
ควำมผิดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบี ้ยในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 7.50 ต่อปี นบั แต่วนั ทีค่ รบกำหนดเวลำนันจนถึ
้
งวันที่ชำระเงินค่ำ
ซื ้อหน่วยลงทุนจนครบถ้ วน
7. บริษัทจัดกำรอำจขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกออกไป โดยอยู่ในกรอบระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรสำมำรถดำเนินกำรจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ทำกำรสุดท้ ำยของรอบกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ แต่
แรก และจะประกำศกำรขยำยระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกให้ ผ้ ลู งทุนทรำบทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรโดยพลัน ทังนี
้ ้ ในกำรดำเนินกำร
ดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสำคัญ
1.10. ลักษณะโครงกำร : กองทุนรวมที่เสนอขำยเฉพำะผู้มีเงินลงทุนสูง
1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย
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2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำร : 7,000,000,000.00 บำท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงกำร) :
(1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำรได้ ไม่เกินร้ อยละ 15
ของจำนวนเงินทุนโครงกำร ทังนี
้ ้ หำกบริษัทจัดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำร (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่
เพิ่มอีกร้ อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงกำร บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนและดำเนินกำรจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ ้นสุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำ
(2) บริ ษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยื่นขอวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศเพิ่มเติมต่อหน่วยงำนที่มีอำนำจในกำรจัดสรรวเงินลงทุนในต่ำงประเทศให้ แก่
บริษัทจัดกำรได้ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจในกำรจัดสรรวงเงินดังกล่ำวกำหนด
2.3. มูลค่ำที่ตรำไว้ ต่อหน่วย : 10.0000 บำท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 700,000,000.0000 หน่วย
2.5. รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก : 10.0000 บำท
2.6. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 510,000.00 บำท
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
2.7. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 2,000.00 บำท
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
2.8. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน : 0 บำท
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขันต่
้ ำของกำรสัง่ ขำยคืน : 0 หน่วย
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
2.10. มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ : 0 บำท
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ : 0 หน่วย
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
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3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรั พย์ สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ นื ที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในตลำดเงิน และให้ ผลตอบแทนที่เหมำะสม ทังนี
้ ้ จะระดมเงินทุนจำกผู้มีเงินลงทุนสูงไปลงทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนที่กำหนดไว้
ในโครงกำรจัดกำร
3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม : ตรำสำรหนี ้
3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทุนรวมที่เน้ นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ
วงเงินกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน ไม่เกิน ล้ ำนเหรียญ
และมีนโยบำยลดหรือป้ องกันควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลี่ยนทังหมดที
้
่มีอยู่
3.5. นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ ำมี) :
บริษัทจัดกำรอำจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืนในนำมกองทุนรวมได้ ตำมหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
หรือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ประกำศกำหนด ทังนี
้ ้ จะทำเพื่อกำรบริหำรสภำพคล่องของกองทุนรวมเท่ำนัน้
3.6. กำรลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของกำรลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ : กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์กำรลงทุนครัง้ เดียว (buy-and-hold)
3.9. ดัชนีชี ้วัด/อ้ ำงอิง (Benchmark) :
1. ไม่มี สัดส่วน (%):
หมำยเหตุ: เนื่องจำกกองทุนมีกำรบริหำรจัดกำรแบบ buy & hold เพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนทีค่ ำดหวังตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด จึงไม่จำเป็ นต้ อง
เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนของกองทุนกับตัวชี ้วัด
3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนรวม buy-and-hold
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
1. กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้ และเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก รวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ซึง่ จะเน้ นลงทุนในตรำสำรที่ออก รับรอง รับอำวัล หรือค ้ำประกันกำรจ่ำยเงิน โดยภำครัฐบำล รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรเงิน และ/หรือ ภำคเอกชน
ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade)
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2. กองทุนจะลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึง่ อำจมีบำงขณะที่กองทุนไม่
สำมำรถลงทุนให้ เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรลงทุนดังกล่ำวได้ เช่น ในช่วงระหว่ำงรอกำรลงทุน ซึง่ มีระยะเวลำประมำณ 30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลำก่อนวันรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติหรือในช่วงระยะเวลำก่อนวันเลิกกองทุ น ซึง่ มี
ระยะเวลำประมำณ 30 วัน
3. เงินลงทุนส่วนที่เหลือจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรหนี ้ในประเทศได้ แก่ ตรำสำรภำครัฐไทย เช่น ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร
รัฐบำล หรือพันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่ กระทรวงกำรคลัง
หรือกองทุนเพื่อกำรฟื น้ ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล หรือผู้ค ้ำประกัน และ/หรือเงินฝำก ตรำสำรทำง
กำรเงิน หรือตรำสำรหนี ้อื่นใดที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น ธนำคำรพำณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรำยใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล
ผู้สลักหลัง ผู้ค ้ำประกัน และ/หรือ ตรำสำรหนี ้ที่บริษัทเอกชนทัว่ ไป เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้ำประกั น เป็ นต้ น
4. กองทุนอำจลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ ตรำสำรหนี ้ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non–Investment grade) หรื อที่ไม่ได้ รับกำรจัด
อันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Bond) ทังนี
้ ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured note)
5. กองทุนมีนโยบำยป้ องกันควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (Fully Hedge) และอำจป้ องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี ้ย
6. กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่น ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดให้
ลงทุนได้
7. ในกำรคำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุนตำมข้ อ 1 บริษัทจัดกำรจะไม่นบั ช่วงระยะเวลำดังนี ้รวมด้ วย โดยจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสำคัญ
(7.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วันนับแต่วนั ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
(7.2) ช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนครบอำยุโครงกำรหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
(7.3) ช่วงระยะเวลำที่ต้องใช้ ในกำรจำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจำกได้ รับคำสัง่ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอกำรลงทุน ทังนี
้ ้
ต้ องไม่เกินกว่ำ 10 วันทำกำร
3.12. รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :
ลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และไม่เกินวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศที่ได้ รับ
อนุมตั ิจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจของทำงกำร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรอำจนับมูลค่ำของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่มีตวั แปรเป็ นอัตรำแลกเปลี่ยนเงิ นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง รวมในอัตรำส่วนของกำรลงทุนในต่ำงประเทศด้ วยได้
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือกำรหำ
ดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่ วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities)
1. ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้ อ 3.13.1 ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ครบถ้ วน
ดังนี ้
1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ ผ้ ลู งทุนมีภำระผูกพันมำกกว่ำมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำร
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1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ นตัว๋ แลกเงิน หรือ ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ำมเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ ดำเนินกำรให้ มีกำรรับโอนสิทธิ
เรียกร้ องในตรำสำรได้ ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ กองทุนสำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้ )
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตรำสำรที่ถกู ต้ องครบถ้ วนและมีกำรปรับปรุงเป็ นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ ซึง่ บริษัทจัดกำรสำมำรถเข้ ำถึงได้ เพื่อนำมำประกอบกำร
พิจำรณำตัดสินใจลงทุนได้ อย่ำงสม่ำเสมอ และมีข้อมูลรำคำทีส่ ะท้ อนมูลค่ำยุติธรรม โดยข้ อมูลดังกล่ำวต้ องอ้ ำงอิงจำกแหล่งข้ อมูลที่เชื่ อถือได้ ซงึ่ จัดทำ
ตำมหลักวิชำกำรอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนของตรำสำรเพิ่มเติมจำกที่กำหนดในข้ อ 1.
ในกรณีที่เป็ นกำรลงทุนในตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่ออกตรำสำรดังกล่ำวเพื่อชำระหนี ้กำรค้ ำ ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญำใช้ เ งิน ดังกล่ำวต้ องมี
กำรรับอำวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี ้
(1) ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
(2) ธนำคำรออมสิน
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
(5) ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
(6) ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย
(7) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
(8) สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝำกตำม (1) – (7)
ทังนี
้ ้ กำรอำวัลหรือกำรรับรองดังกล่ำวต้ องเป็ นกำรอำวัลหรือกำรรับรองผู้สงั่ จ่ำยหรือผู้ออกตัว๋ ทังจ
้ ำนวนรวมถึงดอกเบี ้ย (ถ้ ำมี) ตำมที่ระบุไว้ ในตัว๋ แลก
เงิน หรือ ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ด้ วย
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์ สินประเภทหน่ วย CIS ที่เป็ นกองทุนตราสารหนี ้ และ/หรือกองทุนตลาดเงิน
กรณีเป็ นหน่วยที่กำรออกอยู่ภำยใต้ บงั คับกฎหมำยไทย ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังนี ้
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1. มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกำหนดสำหรับตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1 ข้ อ 1.2 และข้ อ 1.3
1.2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่ำวต้ องมีนโยบำยกำรลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้ กบั กำรลงทุนในหน่วย CIS ของ
กองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.2.1 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้
1.2.2 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
1.2.3 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของ
กองทุนนัน้
1.2.4 มีกำรลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจำกที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้ อ 1.
2.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกำหนดสำหรับตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1 ข้ อ 1.2 และข้ อ 1.3
2.2 จดทะเบียนซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์ สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก
ต้ องเป็ นเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกของผู้รับฝำกดังนี ้
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
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4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมำชิก
10. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ ที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝำกตำม 1. – 9.
ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
กำรลงทุนใน reverse repo ต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. คู่สญ
ั ญำ ต้ องเป็ นนิติบคุ คลดังนี ้ทีส่ ำมำรถเข้ ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน reverse repo ได้ ตำมกฎหมำยไทย
1.1 ธนำคำรพำณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนำคำรแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนเพื่อกำรฟื น้ ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธนำคำรแห่งประเทศไทย
1.8 นิติบคุ คลที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น
1.9 ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้ วยวิธีกำรงบประมำณ
2. ตรำสำรที่ใช้ ในกำรทำ reverse repo ต้ องเป็ นตรำสำรดังนี ้
2.1 ตรำสำรภำครัฐไทยและตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ โดยกรณีเป็ นตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศต้ องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน บัตรเงินฝำก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรื อธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น เป็ นผู้มี
ภำระผูกพัน ซึง่ มีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้ เงินตำมตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกำหนดใช้ เงิน
เมื่อทวงถำมหรือเมื่อได้ เห็น
2.4 ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่มีอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้ องเป็ น credit rating ที่ได้ มำจำกกำรจัด credit rating ระยะ
สันด้
้ วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตรำสำรหนี ้ซึง่ มีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ ้นทะเบียนในตลำดซื ้อขำยตรำสำรหนี ้ หรือที่มีข้อมูลรำคำที่น่ำเชื่อถือและอ้ ำงอิงได้ ซงึ่ มีกำรเปิ ดเผยต่อ
สำธำรณชน โดยตรำสำรหนี ้ดังกล่ำวต้ องมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.5.1 มี credit rating ระยะสันอยู
้ ่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงได้ กบั credit rating ระยะสันดั
้ งกล่ำวตำมที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตรำสำรหนี ้ซึง่ มีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ ้นทะเบียนในตลำดซื ้อขำยตรำสำรหนี ้ หรือที่มีข้อมูลรำคำทีน่ ่ำเชื่อถือและอ้ ำงอิงได้ ซงึ่ มีกำรเปิ ดเผย
ต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหนี ้ดังกล่ำวต้ องมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.6.1 มี credit rating ระยะสันอยู
้ ่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงได้ กบั credit rating ระยะสันดั
้ งกล่ำวตำมที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตำมที่สำนักงำนกำหนดเพิ่มเติมโดยอำศัยอำนำจตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
3. ระยะเวลำกำรรับชำระหนี ้ของ reverse repo ต้ องไม่เกิน 90 วัน
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4. ข้ อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดกำรต้ องปฏิบตั ิสำหรับกำรลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้ องใช้ สญ
ั ญำมำตรฐำนตำมที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ ำมนำหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อไปขำยหรือโอนต่อ เว้ นแต่เข้ ำลักษณะดังนี ้
4.2.1 เป็ นกำรขำยหรือโอนตำมข้ อกำหนดใน reverse repo ดังกล่ำว
4.2.2 เป็ นกำรขำยตำม repo ที่เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำร
กู้ยืมเงินในนำมของกองทุนรวมและกำรก่อภำระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อ ณ วันเริ่มต้ นสัญญำ ต้ องมีมลู ค่ำเป็ นไปตำมสมกำรกำรคำนวณตำมวิธีกำรดังนี ้
มูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อ มำกกว่ำ (รำคำซื ้อ x (1 + discount rate))
ทังนี
้ ้ รำคำซื ้อ เท่ำกับ รำคำที่กองทุนชำระให้ แก่คสู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ นค่ำซื ้อหลักทรัพย์หรือตรำสำรตำม reverse repo
4.4 กำรดำรงมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อ ณ สิ ้นวัน ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
4.4.1 มูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อ มำกกว่ำ (มูลค่ำ reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มลู ค่ำหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อ ณ สิ ้นวัน ไม่เป็ นไปตำมสมกำรใน 4.4.1 บริษัทจัดกำรต้ องเรี ยกให้ ค่สู ญ
ั ญำโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรื อ
หลักทรัพย์หรือตรำสำรทีส่ ำมำรถใช้ ในกำรทำ reverse repo ให้ แก่กองทุน เพื่อให้ มลู ค่ำรวมของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อและทรัพย์สินที่โอนมำ
ดังกล่ำวเป็ นไปตำมวิธีกำรดังกล่ำว ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่มลู ค่ำหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อลดลงกว่ำสมกำรใน 4.4.1 เว้ นแต่เป็ นกรณีตำม
4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตำมสมกำรใน 4.4.1 แสดงผลว่ำมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อ ณ สิ ้นวัน มีมลู ค่ำน้ อยกว่ำมูลค่ำ reverse repo x (1 +
discount rate) เป็ นจำนวนไม่เกิน 5 ล้ ำนบำท หรือไม่เกิน 5% ของรำคำซื ้อ แล้ วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ และมีกำรกำหนดเรื่องดังกล่ำวไว้ ในสัญญำซึง่
ได้ กำหนดโดยพิจำรณำถึงปั จจัยควำมเสี่ยงของคู่สญ
ั ญำ (counterparty risk) แล้ ว บลจ. จะไม่ดำเนินกำรตำม 4.4.2 ก็ได้
4.5 กำรคำนวณมูลค่ำ reverse repo ตำม 4.4 ให้ คำนวณดังนี ้
4.5.1 คำนวณจำกรำคำซื ้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้ รับจำก reverse repo จนถึงวันที่มีกำรคำนวณ
4.5.2 คำนวณเป็ นรำยธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กบั คู่สญ
ั ญำรำยเดียวกันและมีข้อตกลง
กำหนดให้ สำมำรถบังคับชำระหนี ้ตำมธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจำกหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อหรือทรัพย์สินที่โอนตำม 4.4.2 (ถ้ ำมี) ของธุรกรรมที่เกิด
จำก reverse repo รำยกำรอื่นได้
4.6 discount rate ที่นำมำใช้ ในกำรคำนวณ ต้ องเป็ นกำรกำหนดขึ ้นโดยคำนึงถึงปั จจัยควำมเสี่ยงของคู่สญ
ั ญำ หลักทรัพย์ หรือตรำสำรที่ซื ้อแล้ ว
ส่ วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังนี ้
1. คู่สญ
ั ญำ ต้ องมีค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending) (“SBL”) โดยในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญำดังกล่ำวกระทำกำรในฐำนะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้ทีส่ ำมำรถประกอบ
ธุรกิจหรือดำเนินกิจกำรได้ ตำมกฎหมำยไทย
1.1 ผู้ได้ รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนำคำรแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื น้ ฟู
1.4 ธนำคำรเพื่อกำรนำเข้ ำและกำรส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนำคำรพำณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมลู ค่ำทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรำยตังแต่
้ 1 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
1.10 กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร
1.11 นิติบคุ คลอื่นตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดเพิม่ เติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ ยืม ต้ องเป็ นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝำกหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยทำหน้ ำที่
เป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์
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3. กำรวำงหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรดังนี ้
3.1 ดำเนินกำรให้ มีกำรวำงหรือเรียกหลักประกันจำกผู้ยืมเพื่อเป็ นประกันกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ โดยต้ องเป็ นหลักประกันดังนี ้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตรำสำรภำครัฐไทย
3.1.3 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน บัตรเงินฝำก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนำคำรที่มกี ฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึ ้น เป็ นผู้มี
ภำระผูกพัน
3.1.4 ตัว๋ แลกเงิน หรือ ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้ เงินตำมตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกำหนดใช้ เงิน
เมื่อทวงถำมหรือเมื่อได้ เห็น
3.1.5 ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่มีอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
3.1.5.1 มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (issue rating) หรือ อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรหรือคู่สญ
ั ญำ (issuer
rating) อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้ องเป็ น credit rating ที่ได้ มำจำกกำรจัด credit rating ระยะสันด้
้ วย
3.1.5.2 มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้มีภำระผูกพันในฐำนะผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้ำประกัน (guarantor rating) อยู่ในอันดับ
investment grade
3.1.6 ตรำสำรหนี ้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค ้ำประกันที่ธนำคำรพำณิชย์เป็ นผู้ออกให้ แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันกำรคืนหลักทรัพย์ให้ แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)
3.2 ดำเนินกำรให้ กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตำม 3.1 หรื อดำเนินกำรโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้ บลจ. สำมำรถบังคับชำระหนี ้เอำจำก
หลักประกันดังกล่ำวได้ โดยพลัน
3.3 ห้ ำมนำหลักประกันตำม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรื อขำยต่อหรื อทำให้ ไม่สำมำรถบังคับตำมหลักประกันนันได้
้ เว้ นแต่เป็ นกำรบังคับชำระ
หนี ้ตำมข้ อตกลงในธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ นันเอง
้
3.4 ดำรงมูลค่ำหลักประกัน ณ สิ ้นวัน มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 100% ของมูลค่ำหลักทรัพย์ที่ให้ ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็ นเงินสด ให้ นำเงินสดดังกล่ำวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี ้
3.5.1 เงินฝำกในธนำคำรพำณิชย์หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น
3.5.2 บัตรเงินฝำกหรื อตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ดังนี ้
3.5.2.1 บัตรเงินฝำก หรือ ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น เป็ นผู้มีภำระผูกพัน
3.5.2.2 ตัว๋ สัญญำใช้ เงินที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้ เงินตำมตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกำหนดใช้ เงินเมื่อทวงถำม
หรือเมื่อได้ เห็น
3.5.2.3 ตัว๋ สัญญำใช้ เงินที่มีอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังนี ้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้ องเป็ น credit rating ที่ได้ มำจำกกำรจัด credit rating
ระยะสันด้
้ วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตรำสำรภำครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สำหรับตรำสำรภำครัฐไทย
4. ลักษณะและสำระสำคัญของสัญญำ ให้ ใช้ สญ
ั ญำที่มีลกั ษณะและสำระสำคัญของสัญญำตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยข้ อกำหนดเกี่ยวกับระบบงำน สัญญำยืมและให้ ยมื หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมกำรยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (derivatives) ตามหลักเกณฑ์ การลงทุนดังนี ้
1. ประเภทสินค้ ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำได้ ต้องมี underlying อย่ำงใด อย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำงดังนี ้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ ในส่วนที่ 1 - 5
1.2 อัตรำดอกเบี ้ย
1.3 อัตรำแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้ น
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ในกรณีที่ derivatives อ้ ำงอิงกับรำคำของ underlying ข้ ำงต้ น รำคำที่อ้ำงอิงดังกล่ำวต้ องเป็ นรำคำปั จจุบนั (spot price) หรือรำคำสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ ำ (futures price) เท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ รำคำของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่ำว ต้ องเป็ นที่ยอมรับ
อย่ำงกว้ ำงขวำงและเปิ ดเผยไว้ อย่ำงแพร่หลำยด้ วย
2. เงื่อนไขกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรลงทุนใน derivatives ได้ ต่อเมื่อ
2.1 กองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับกำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้ อย่ำงชัดเจนในโครงกำร
2.2 เป็ นกำรเข้ ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.2.1 เป็ น derivatives ที่ซื ้อขำยในศูนย์ซื ้อขำย derivatives (derivatives on organized exchange)
2.2.2 เป็ น derivatives ซึง่ ซื ้อขำยนอกศูนย์ซื ้อขำย derivatives (OTC derivatives) ดังนี ้
2.2.2.1 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้ องมีค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ น ธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น ตัวแทนซื ้อ
ขำย derivatives หรือผู้ค้ำ derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่ำงประเทศ ต้ องมีค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ นนิติบคุ คลที่ได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่
ภำยใต้ กำรกำกับดูแลโดยหน่วยงำนกำกับดูแลด้ ำนหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมำชิกสำมัญของ IOSCO หรือที่เป็ นสมำชิกของ WFE
2.3 ในกรณีที่จะต้ องมีกำรชำระหนี ้ด้ วยกำรส่งมอบสินค้ ำเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลง สินค้ ำนันต้
้ องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำ
กองทุนจะเป็ นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้ ำที่ส่งมอบสินค้ ำนันก็
้ ตำม
3. หลักเกณฑ์กำรจัดให้ มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อกำรชำระหนี ้ตำมภำระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดกำรต้ องจัดให้ มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณ
ุ ภำพและมีสภำพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภำระที่กองทุนอำจต้ องชำระหนี ้ตำมข้ อตกลงเมื่อ
derivatives สิ ้นสุดลงไว้ ตลอดเวลำที่ได้ ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทจัดกำร ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทุนใน derivatives ดังกล่ำวต้ อง
เป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดกำรต้ องจัดให้ มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1 ให้ ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งคำนวณและแจ้ งมูลค่ำยุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดกำรทรำบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ ำยของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ใน
กรณีที่วนั ดังกล่ำวเป็ นวันหยุดทำกำรของบริษัทจัดกำร ให้ คำนวณและแจ้ งมูลค่ำยุตธิ รรมภำยในวันทำกำรถัดไป
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมีนยั สำคัญ ให้ ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งคำนวณและแจ้ งมูลค่ำยุติธรรมของ
derivatives ให้ บริษัทจัดกำรทรำบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งยินยอมให้ มีกำรล้ ำงฐำนะ derivatives เมื่อบริษัทจัดกำรร้ องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำใน credit derivatives
บริษัทจัดกำรต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขดังนี ้
6.1 เข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำใน credit derivatives ได้ เฉพำะเพื่อกำรลดควำมเสี่ยงเท่ำนัน้
6.2 เข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำได้ เฉพำะ credit derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังนี ้
6.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ ได้ แก่ กำรตกลงในฐำนะผู้ซื ้อประกันควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตที่เกี่ยวข้ องกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ตำม
obligation ของผู้ผกู พันตำม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญำที่อยู่ในฐำนะผู้ขำยประกันควำมเสี่ยงมีภำระผูกพันที่จะต้ องชำระเงินตำมข้ อตกลงซื ้อประกัน
ควำมเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ ้นโดยจะมีผลให้ ข้อตกลงซื ้อประกันควำมเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้ อตกลงจะสิ ้นสุดใน
วันครบกำหนดตำมปกติ) ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำ obligation จะมีเพียงรำยกำรเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรื อ obligation มีหลำยรำยกำรซึง่
กำหนดให้ ผ้ ขู ำยประกันควำมเสี่ยงมีหน้ ำที่ชำระหนี ้เมื่อเกิด credit event ขึ ้นกับ obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็ นรำยแรก (First to Default
Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ ้นกับ obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึง่ จะมีกำรชำระรำคำกันเฉพำะในส่วนของสินทรัพย์
รำยนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ ้นกับ obligation ทุกรำยกำรในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้ แก่ กำรตกลงในฐำนะผู้ซื ้อประกันควำมเสี่ยงของสินทรัพย์อ้ำงอิงที่เกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ได้ รับจำกสินทรัพย์อ้ำงอิง โดยผู้ขำยประกันควำมเสี่ยงมีภำระผูกพันที่จะจ่ำยผลตอบแทนในอัตรำคงที่หรืออัตรำลอยตัวที่อ้ำงอิงกับอัตรำดอกเบี ้ย
กองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนี ้ต่ำงประเทศ 6M45 - ห้ ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย (AI)
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ตำมที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ ำมี) ของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์อ้ำงอิง เพื่อแลกกับกำรที่ผ้ ซู ื ้อประกันควำมเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วน
ที่เพิ่มขึ ้น (ถ้ ำมี) ของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์อ้ำงอิงให้ กบั ผู้ขำยประกันควำมเสี่ยง จนกว่ำจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญำ (กรณีไม่
เกิด credit event)
6.3 ต้ องใช้ สญ
ั ญำมำตรฐำนตำมที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญำมำตรฐำนอื่นตำมที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีข้อตกลงที่มีลกั ษณะดังนี ้
6.3.1 มีผลใช้ บงั คับได้ ตำมกฎหมำย และไม่ขัดหรือแย้ งกับกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือกฎหมำยอื่น
6.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้ สิทธิที่กำหนดไว้ ในตรำสำรแห่งหนี ้หรือสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่ credit derivatives นันอ้
้ ำงอิงเสื่อมเสียไป
6.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้ กองทุนต้ องชดใช้ ควำมเสียหำยให้ แก่ค่สู ญ
ั ญำ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในต่ำงประเทศ :
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ มีควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินหรือกำรหำดอกผลโดยวิธิอื่น
ทังนี
้ ้ กำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำในต่ำงประเทศ ตรำสำรหรือสัญญำดังกล่ำวต้ องเสนอขำยหรือเป็ นกำรทำสัญญำในประเทศที่มีหน่วยงำนกำกับ
ดูแลด้ ำนหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมำชิกสำมัญของ IOSCO หรือที่มีกำรซื ้อขำยในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เป็ นสมำชิกของ
WFE หรือเป็ นตรำสำรของบริษัทที่จดั ตังและเสนอขำยใน
้
GMS
ส่ วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities)
1. ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้ อ 3.13.2 ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ครบถ้ วน
ดังนี ้
1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ ผ้ ลู งทุนมีภำระผูกพันมำกกว่ำมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำร
1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ นตัว๋ แลกเงิน หรือ ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ำมเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ ดำเนินกำรให้ มีกำรรับโอนสิทธิ
เรียกร้ องในตรำสำรได้ ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ กองทุนสำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้ )
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตรำสำรที่ถกู ต้ องครบถ้ วนและมีกำรปรับปรุ งเป็ นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ ซึง่ บริษัทจัดกำรสำมำรถเข้ ำถึงได้ เพื่อนำมำประกอบกำร
พิจำรณำตัดสินใจลงทุนได้ อย่ำงสม่ำเสมอ และมีข้อมูลรำคำทีส่ ะท้ อนมูลค่ำยุติธรรม โดยข้ อมูลดังกล่ำวต้ องอ้ ำงอิงจำกแหล่งข้ อมูลที่เชื่ อถือได้ ซงึ่ จัดทำ
ตำมหลักวิชำกำรอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนของตรำสำรเพิ่มเติมจำกที่กำหนดในข้ อ 1.
ในกรณีที่เป็ นกำรลงทุนในตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่ออกตรำสำรดังกล่ำวเพื่อชำระหนี ้กำรค้ ำ ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญำใช้ เ งิน ดังกล่ำวต้ องมี
กำรรับอำวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี ้
(1) ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
(2) ธนำคำรออมสิน
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
(5) ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
(6) ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย
(7) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
(8) สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝำกตำม (1) – (7)
ทังนี
้ ้ กำรอำวัลหรือกำรรับรองดังกล่ำวต้ องเป็ นกำรอำวัลหรือกำรรับรองผู้สงั่ จ่ำยหรือผู้ออกตัว๋ ทังจ
้ ำนวนรวมถึงดอกเบี ้ย (ถ้ ำมี) ตำมที่ระบุไว้ ในตัว๋ แลก
เงิน หรือ ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ด้ วย
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ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์ สินประเภทหน่ วย CIS ที่เป็ นกองทุนตราสารหนี ้ และ/หรือกองทุนตลาดเงินในต่ างประเทศ
กรณีเป็ นหน่วยที่กำรออกอยู่ภำยใต้ บงั คับกฎหมำยต่ำงประเทศ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังนี ้
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1. มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกำหนดสำหรับตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1 ข้ อ 1.2 และข้ อ 1.3
1.2. เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะดังนี ้
1.2.1 กำรออกและกำรเสนอขำยอยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของหน่วยงำนต่ำงประเทศที่กำกับดูแลด้ ำนหลักทรัพย์และตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ซงึ่ เป็ น
สมำชิกสำมัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศที่มีกำรซื ้อขำยในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศที่เป็ นสมำชิกของ WFE
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่ำวอยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เป็ นสมำชิกสำมัญของ IOSCO
1.2.3 ในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุน CIS ต่ำงประเทศดังกล่ำวต้ องอยู่ภำยใต้ หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแล
กำรออก กำรเสนอขำย และกำรจัดกำรสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรำยย่อยของประเทศนัน้
1.3. ประเทศที่กำกับดูแลกำรเสนอขำยหน่วยดังกล่ำวมีมำตรกำรให้ ควำมคุ้มครองผู้ลงทุนอย่ำงเพียงพอ ทังนี
้ ้ ตำมรำยชื่อประเทศที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
1.4. ในกรณีเป็ นกำรลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุนดังกล่ำวต้ องมีกำรจำกัดกำรกู้ยืมไว้ เฉพำะกรณีมีเหตุจำเป็ น
ในกำรบริหำรสภำพคล่องเป็ นกำรชัว่ ครำวเท่ำนัน้ และมีนโยบำยกำรลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้ กบั กำรลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศซึง่ เป็ น
กองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.4.1 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวมนัน้ ทังนี
้ ้
หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวไม่ใช้ กบั กรณีทรัพย์สินที่เป็ น SIP
1.4.2 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของ
กองทุนรวมนัน้
1.4.3 มีกำรลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนรวมนัน้
ในกรณีกองทุน CIS ต่ำงประเทศที่กองทุนรวมลงทุน ต้ องเป็ นกองทุนที่ม่งุ เน้ นลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสำมำรถ
ลงทุนได้ และเมื่อนำทรัพย์สินที่ไม่สำมำรถลงทุนได้ มำคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้ วจะต้ องไม่เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมดังกล่ำว
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจำกที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้ อ 1.
2.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกำหนดสำหรับตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1 ข้ อ 1.2 และข้ อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เป็ นสมำชิกของ WFE
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์ สินประเภทเงินฝากต่ างประเทศหรือตราสารเทียบเท่ าเงินฝากต่ างประเทศ
ต้ องเป็ นเงินฝำกในสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศหรือตรำสำรต่ำงประเทศที่เทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศของผู้รับฝำกดังต่อไปนี ้
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมำชิก
10. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ ที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝำกตำม 1. – 9.
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ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (derivatives) ในต่ างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ การลงทุนดังนี ้
1. ประเภทสินค้ ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำได้ ต้องมี underlying อย่ำงใด อย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำงดังนี ้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ ในส่วนที่ 1 - 3
1.2 อัตรำดอกเบี ้ย
1.3 อัตรำแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่ derivatives อ้ ำงอิงกับรำคำของ underlying ข้ ำงต้ น รำคำที่อ้ำงอิงดังกล่ำวต้ องเป็ นรำคำปั จจุบนั (spot price) หรือรำคำสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ ำ (futures price) เท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ รำคำของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่ำว ต้ องเป็ นที่ยอมรับ
อย่ำงกว้ ำงขวำงและเปิ ดเผยไว้ อย่ำงแพร่หลำยด้ วย
2. เงื่อนไขกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรลงทุนใน derivatives ได้ ต่อเมื่อ
2.1 กองทุนรวมได้ ระบุเกี่ยวกับกำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้ อย่ำงชัดเจนในโครงกำร
2.2 เป็ นกำรเข้ ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.2.1 เป็ น derivatives ที่ซื ้อขำยในศูนย์ซื ้อขำย derivatives (derivatives on organized exchange)
2.2.2 เป็ น derivatives ซึง่ ซื ้อขำยนอกศูนย์ซื ้อขำย derivatives (OTC derivatives) ดังนี ้
2.2.2.1 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้ องมีค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ น ธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น ตัวแทนซื ้อ
ขำย derivatives หรือผู้ค้ำ derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่ำงประเทศ ต้ องมีค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ นนิติบคุ คลที่ได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่
ภำยใต้ กำรกำกับดูแลโดยหน่วยงำนกำกับดูแลด้ ำนหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมำชิกสำมัญของ IOSCO หรือที่เป็ นสมำชิกของ WFE
2.3 ในกรณีที่จะต้ องมีกำรชำระหนี ้ด้ วยกำรส่งมอบสินค้ ำเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลง สินค้ ำนันต้
้ องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำ
กองทุนจะเป็ นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้ ำที่ส่งมอบสินค้ ำนันก็
้ ตำม
3. หลักเกณฑ์กำรจัดให้ มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อกำรชำระหนี ้ตำมภำระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดกำรต้ องจัดให้ มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณ
ุ ภำพและมีสภำพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภำระที่กองทุนอำจต้ องชำระหนี ้ตำมข้ อตกลงเมื่อ
derivatives สิ ้นสุดลงไว้ ตลอดเวลำที่ได้ ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทจัดกำร ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทุนใน derivatives ดังกล่ำวต้ อง
เป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดกำรต้ องจัดให้ มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1 ให้ ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งคำนวณและแจ้ งมูลค่ำยุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดกำรทรำบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ ำยของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ใน
กรณีที่วนั ดังกล่ำวเป็ นวันหยุดทำกำรของบริษัทจัดกำร ให้ คำนวณและแจ้ งมูลค่ำยุตธิ รรมภำยในวันทำกำรถัดไป
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมีนยั สำคัญ ให้ ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งคำนวณและแจ้ งมูลค่ำยุติธรรมของ
derivatives ให้ บริษัทจัดกำรทรำบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งยินยอมให้ มีกำรล้ ำงฐำนะ derivatives เมื่อบริษัทจัดกำรร้ องขอได้
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3.14. อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ :
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรื อหำดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดดังต่อไปนี ้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนหรือสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำส่วนกำรลงทุน บริษทั จัดกำรลงทุนให้ เป็ นไปตำมประกำศที่แก้ ไขด้ วย
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
1 ตรำสำรภำครัฐไทย
2 ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ ้นไป
2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ต่ำกว่ำ 2
อันดับแรก
2.3 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับตำ่ กว่ำ investment grade หรื อไม่มี
credit rating
3 หน่วย CIS ตำมที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1 หรือ ข้ อ 3.13.2 ส่วนที่ 2
ข้ อ 1
4 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก
5 ตรำสำรที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.1 เป็ นตรำสำรหนี ้ ทีผ่ ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของ
ธนำคำรพำณิชย์ตำ่ งประเทศที่ได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจธนำคำร
พำณิชย์ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตรำสำรที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นกำรทัว่ ไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ
filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้น้ อยกว่ำหรือเท่ำกับ 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภำระ
ผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้
5.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
5.2.3.2 ธนำคำรออมสิน
5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
5.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
5.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย
5.4 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้มำกกว่ำ 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
กองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนี ้ต่ำงประเทศ 6M45 - ห้ ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย (AI)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่เกิน 35%
ไม่เกิน 15%
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่เกิน 20%
ไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้ วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 20% หรือ
(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่ งทุนใน benchmark + 5%
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6

ทรัพย์สินดังนี ้
รวมกันไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้ วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
6.1 ตรำสำรที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
(1) 15% หรือ
6.1.1 เป็ นตรำสำรหนี ้ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ น้ ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำ
(2) น ้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
สำรนันในต่
้ ำงประเทศ หรือผู้ออกจัดตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่
รวมสำขำของ ธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศที่ได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจ
ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย)
6.1.2 เป็ นตรำสำรที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
6.1.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศ
6.1.2.2 ผู้ออกมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นกำรทัว่ ไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ
filing
6.1.2.3 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้น้ อยกว่ำหรือเท่ำกับ 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตำม 6.1.2.1 หรื อ 6.1.2.2 ผู้มีภำระ
ผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้ องบุคคลดังนี ้
6.1.2.3.1 บุคคลตำมข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.2.3.2 สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมำชิก
6.1.2.3.3 สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับบุคคลตำม
ข้ อ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2
6.1.3 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้มำกกว่ำ 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้ องขึ ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
6.2 reverse repo
6.3 OTC derivatives
6.4 หน่วย CIS ตำมที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 2 หรื อ ข้ อ 3.13.2 ส่วนที่
2 ข้ อ 2 ที่จดทะเบียนซื ้อขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื ้อ
ขำยในกระดำนซื ้อขำยหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) หรือของตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่ำวที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ ไขเหตุที่อำจทำให้ มีกำรเพิก
ถอนหน่วยดังกล่ำวออกจำกกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) หรือในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุในข้ อ 1 – ข้ อ 6 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝำก ผู้ออกตรำสำรหรือคู่สญ
ั ญำ แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้ อ
1

ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรเดียวกันหรือ
กำรเข้ ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับบริษัทดังกล่ำว

ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึ่งดังนี ้ แล้ วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 25% หรือ
(2) น ้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
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ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit)
ข้ อ
1

2
3
4

ประเภททรัพย์ สิน
เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่
นิติบคุ คลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิติบคุ คล
ดังกล่ำว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย หรือคู่สญ
ั ญำ ดังนี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธนำคำรพำณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มำจำกคู่สญ
ั ญำตำม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
reverse repo
securities lending
total SIP ซึง่ ได้ แก่ ทรัพย์สินตำมข้ อ 7 ของส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่
คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (single entity limit)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี เว้ นแต่เป็ น
กองทุนรวมที่มีอำยุโครงกำรน้ อยกว่ำ 1 ปี ให้ เฉลี่ยตำมรอบ
อำยุกองทุน
- อัตรำข้ ำงต้ นไม่ใช้ กบั กองทุนรวมที่อำยุกองทุนคงเหลือ
น้ อยกว่ำหรือเท่ำกับ 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพำะกองทุนรวมที่มี
อำยุโครงกำรมำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1 ปี

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit
ข้ อ
5

ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วน

5.1 กำรเข้ ำทำธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง
(hedging)

ไม่เกินมูลค่ำควำมเสี่ยงที่มีอยู่

derivatives ดังนี ้

ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
1

ประเภททรัพย์ สิน
ตรำสำรหนี ้ของผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้ภำครัฐไทยหรือตรำสำรหนี ้
ภำครัฐต่ำงประเทศ)

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี ้สินทำงกำรเงิน (financial liability) ของผู้ออก
ตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิ ดเผยไว้ ในงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีล่ำสุด
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรมีหนี ้สินทำงกำรเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลำบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรำกฏในงบกำรเงินล่ำสุด บริษัทจัดกำรอำจนำ
มูลค่ำหนี ้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวมำรวมกับมูลค่ำหนี ้สินทำงกำรเงินตำมงบ
กำรเงินล่ำสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทำงกำรเงินนันจะต้
้ องเป็ นข้ อมูลที่มีกำร
เผยแพร่เป็ นกำรทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรไม่มีหนี ้สินทำงกำรเงินตำมที่
เปิ ดเผยไว้ ในงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีล่ำสุด รวมถึงกรณียงั ไม่ครบ
กำหนดกำรจัดทำงบกำรเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตรำสำร ให้ ใช้ อตั รำส่วนไม่เกิน 1
ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้ อนี ้ของผู้ออกรำยนันเป็
้ นรำย
ครัง้ เว้ นแต่ในกรณีทผี่ ้ อู อกตรำสำรได้ มีกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอ
ขำยหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงกำร (bond issuance program) ให้ พิจำรณำ
เป็ นรำยโครงกำร
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้ อนี ้โดยเป็ นตรำสำรที่ออกใหม่และมี
credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี credit rating
บริษัทจัดกำรจะลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษทั จัดกำรรำยเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวเป็ นรำย
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2

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

ครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรได้ มีกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงกำร (bond issuance program) ให้ พิจำรณำเป็ น
รำยโครงกำร
(อัตรำส่วนตำม 1.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตรำสำรที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมำชิก
11. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับบุคคลตำม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุ
้
นรวม หรือกองทุน CIS
ต่ำงประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตรำข้ ำงต้ นไม่ใช้ กบั กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้ วน
ดังนี ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ ำง

ทังนี
้ ้ กำรคำนวณสัดส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำส่วนกำรลงทุน ให้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยกำรลงทุนของ
กองทุน และ/หรือ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ส่ วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์ สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่ เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมำทรัพย์สินที่ลงทุนมีคณ
ุ สมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ ขำดคุณสมบัติใน
กำรเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ อีกต่อไป บริษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1.1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขำดคุณสมบัติ และจัดส่งรำยงำนต่อผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่ำว ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ ทบี่ ริษัทจัดกำร
(1.2) จำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติภำยในโอกำสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่ำ 90 วันนับแต่วนั ทีท่ รัพย์สิน
นันขำดคุ
้
ณสมบัติ เว้ นแต่เป็ นกรณีตำมข้ อ 3 ในส่วนนี ้
(1.3) เมื่อบริษัทจัดกำรสำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติมีคณ
ุ สมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนดแล้ ว บริษัทจัดกำรต้ องจัดทำรำยงำนข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำว รวมถึงวันที่ได้ จำหน่ำยทรัพย์สินนัน้
ออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีกำรเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตแิ ล้ วแต่กรณี และจะจัดส่งรำยงำนต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิด
กรณีดงั กล่ำว
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ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติให้ เป็ นไปตำมข้ อ (1.2) บริษัทจัดกำรจะจัดทำรำยงำนข้ อมูลตำมวรรคหนึ่ง พร้ อม
สำเหตุที่ไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว และจัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับ
แต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว
2. ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดแต่ตอ่ มำมีกรณีดงั ต่อไปนี ้ จนเป็ นเหตุให้ ไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุ น
(ก) กรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนหรือได้ สิทธิจำกกำรเป็ นผู้ถือหลักทรัพย์ตำมสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนัน้
(ข) กรณีที่กองทุนได้ รับทรัพย์สินมำจำกกำรบริจำค
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ โดยอนุโลม
(2.1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน และวันที่กำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน และจัดส่ง
รำยงำนดังกล่ำวต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ ที่บริษทั จัดกำร
(2.2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะสำมำรถแก้ ไขให้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด
(2.3) แก้ ไขให้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดภำยในโอกำสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลำดังนี ้
เว้ นแต่เป็ นกรณีตำมข้ อ 3 ในส่วนนี ้
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลำบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit) สำหรับกำร
ลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ในส่วนที่ 3 ข้ อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจำกกรณีตำมข้ อ (2.3) (ก)
(2.4) เมื่อบริษัทจัดกำรสำมำรถแก้ ไขจนเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดกำรต้ องจัดทำรำยงำนข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน
อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำว รวมถึงวันที่สำมำรถแก้ ไขให้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรำยงำนต่อผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่สำมำรถแก้ ไขให้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนได้
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถแก้ ไขให้ ไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดตำมข้ อ (2.3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดกำรจะจัดทำรำยงำนข้ อมูลตำม
วรรคหนึ่ง พร้ อมสำเหตุที่ไม่สำมำรถแก้ ไขให้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำว และจัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว
3. ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุจำเป็ นอื่นใดทำให้ บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรแก้ ไขเพื่อให้ กำรลงทุนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้ อ 1
(1.2) หรือข้ อ 2 (2.3) (ข) หรือบริษัทจัดกำรมีควำมเห็นว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดกำรสำมำรถใช้ ดลุ ยพินิจ
ดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมได้ โดยต้ องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสำคัญ และต้ องส่งรำยงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรใน
เรื่องดังกล่ำวต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลำที่ต้องแก้ ไขให้ เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ดงั กล่ำว ทังนี
้ ้ ในกำรจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรสำมำรถดำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดกำรแทนได้
ส่ วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1.1) จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรลงทุนที่ไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน พร้ อมทังเหตุ
้ ผลที่ทำให้ มีกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน และ
จัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน
ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ ที่บริษัทจัดกำร
(1.2) ดำเนินกำรแก้ ไขให้ สดั ส่วนกำรลงทุนของกองทุนเป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน หรือดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุน ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในข้ อ 2 ในส่วนนี ้
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2. ในกรณีที่กำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้ บริษทั จัดกำรดำเนินกำรแก้ ไขสัดส่วน
กำรลงทุนของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน
เว้ นแต่บริษัทจัดกำรจะได้ รับมติจำกผู้ถอื หน่วยลงทุนให้ เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว
ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจัดกำรต้ องจัดให้ มีวิธีกำรในกำรให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมในกำรที่จะออกจำก
กองทุนรวมก่อนที่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลบังคับใช้ โดยวิธีกำรดังกล่ำวต้ องมีระยะเวลำเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน รวมทังเมื
้ ่อได้ รับมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ ว บริษัทจัดกำรต้ องงดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซื อ้ คืนหน่วย
ลงทุนจำกผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) ทุกรำยจนกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะมีผลใช้ บงั คับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนกำร
ลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน แต่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้ บงั คับ บริษัทจัดกำรต้ องไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนันเพิ
้ ่มเติม
4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
5.2.1. วิธีกำรขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
บริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนจะจัดส่งหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสำคัญทีผ่ ้ ลู งทุนควรทรำบ พร้ อมกับใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ผ้ ทู ี่สนใจลงทุนและ
บริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงกำรไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและ ณ สถำนทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน
ผู้สนใจลงทุนสำมำรถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงกำร ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ ที่ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัท
จัดกำรและ ณ สถำนที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนทุกวันในเวลำทำกำร
5.2.2. วิธีกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน :
เมื่อผู้จองซื ้อเปิ ดบัญชีกองทุนแล้ ว จะสำมำรถจองซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยจะต้ องเป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 510,000 บำท และสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไปไม่
ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีมลู ค่ำต่ำกว่ำที่กำหนด
ข้ ำงต้ น หรือไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร โดยกำรชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วย
ลงทุนจะต้ องชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเงินเต็มมูลค่ำจะหักกลบลบหนี ้กับบริษัทจัดกำรไม่ได้ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทุนเป็ นสำคัญ
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บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกบำงกองทุนมำยังกองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนี ้ต่ำงประเทศ 6M45 - ห้ ำมขำยผู้ลงทุน
รำยย่อย (AI) โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
ผู้จองซื ้อต้ องกรอกคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทัง้ ส่งคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และเอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชีในข้ อ 5.2.5 เรื่ อง
“เอกสำรหลักฐำนในกำรเปิ ดบัญชี” และชำระเงินค่ำจองซื ้อจนเต็มมูลค่ำที่บริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุน ตำมวันและเวลำที่ระบุไว้ ในด้ ำนหน้ ำของ
หนังสือชี ้ชวนโดยมีช่องทำงกำรสัง่ ซื ้อและ/หรือวิธีกำรชำระเงิน ดังนี ้
5.2.2.1 กรณีจองซื ้อผ่ำน บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผู้จองซื ้ออำจชำระเป็ นเงินสด คำสัง่ หักบัญชีเงินฝำกที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เช็ค หรือดรำฟต์ ที่ธนำคำรสำมำรถเรียกเก็บได้ ในวันเดียวกับวันที่
จองซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้ชำระเป็ นเช็คต้ องขีดคร่อม สัง่ จ่ำย “บัญชีรับชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี ” ซึง่ บริษทั จัดกำรจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแส
รำยวันไว้ กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
5.2.2.2 กรณีจองซื ้อผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือ ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนอื่น
ผู้จองซื ้ออำจชำระเป็ นเงินสด เงินโอน เช็ค ดรำฟต์ ได้ ที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนอื่น โดยสำมำรถโอนเงินหรื อสัง่ จ่ำยเป็ นเช็ค
ขีดคร่อมเข้ ำบัญชี “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี ” ซึง่ บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเป็ นบัญชีกระแสรำยวันของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ, บมจ.
ธนำคำรไทยพำณิชย์, บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ, บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย, ธนำคำรซิตี ้แบงก์ สำขำกรุงเทพฯ, บมจ. ธนำคำรยูโอบี, บมจ. ธนำคำรกรุงไทย,
บมจ. ธนำคำรทหำรไทย, บมจ. ธนำคำรธนชำต, บมจ. ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ ำส์ เพื่อรำยย่อย, บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน, บมจ. ธนำคำรไทย
เครดิตเพื่อรำยย่อย, ธนำคำรออมสิน, บมจ.ธนำคำรทิสโก้ หรือที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม หลังจำกที่ได้ รับชำระเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนจำกผู้
จองซื ้อแล้ ว บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนจะมอบสำเนำคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน และสำเนำคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนทีล่ งนำมรับรองควำมถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ู
จองซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐำน ทังนี
้ ้ กำรจองซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดกำรได้ รับเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ ว และสิทธิ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจำกนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลกำรซื ้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้วเท่ำนัน้
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือ ดรำฟต์ ที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ ในวันที่สงั่ ซื ้อไม่ว่ำด้ วยเหตุใด หรือกรณี
ที่เช็คหรือดรำฟต์ดงั กล่ำวถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีส่ งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรยกเลิกรำยกำรจองซื ้อนัน้
และแจ้ งให้ ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนทรำบทำงโทรศัพท์ หรือกำรสื่อสำรข้ อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ในกำรชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเงินเต็มมูลค่ ำจะ
หักกลบลบหนี ้กับบริษัทจัดกำรไม่ได้
ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชำระเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ ว จะเพิกถอนกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่ำจองซื ้อไม่ได้ ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้ เพิกถอนกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
5.2.2.3 วิธีกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้ บริกำร
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคำขอใช้ บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอ
เอกสำรดังกล่ำวได้ ที่บริษัทจัดกำร ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดำเนินกำรตำมขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ด
บัญชี” และซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
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บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรทำรำยกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร ซึง่ ผู้ถือรหัส
ประจำตัวต้ องเก็บรักษำไว้ เป็ นควำมลับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ ำของรหัสประจำตัว ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนทำรำยกำรผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้ บริกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกและจะต้ องทำกำรสัง่ ซื ้อให้ เสร็จสิ ้น
ภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันสุดท้ ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกดังกล่ำว
ในกรณีที่กำรชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝำก ยังไม่สำมำรถยืนยันกำรผ่ำนเงินเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ทธี่ นำคำรพำณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหำนครได้ ไม่ว่ำด้ วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซื ้อในวันที่ นำค่ำซื ้อ
หน่วยลงทุนเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่ำวได้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้ อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ ซื ้อ ภำยใต้ หลักฐำนทีป่ รำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ ำ งอิงเท่ำนัน้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหักเงินตำมจำนวนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน จำกบัญชีเงินฝำกของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักเงินค่ำซื ้อได้ หรือรำยกำรคำสัง่ ไม่สมบูรณ์ไม่ว่ำด้ วยสำเหตุใด บริษัทจัดกำร
หรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถใช้ บริกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตำมปกติ
อนึ่ง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เท่ำนัน้ โดยเป็ น
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
ค) เงื่อนไขกำรใช้ บริกำร
1) ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขันตอนกำรสั
้
ง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกดยืนยันควำมถูกต้ อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ ทบทวนกำรทำรำยกำรให้ แ ก่ผ้ สู งั่ ซื ้อแล้ ว
2) เมื่อผู้สงั่ ซื ้อกดยืนยันควำมถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้ เพิกถอนกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดกำร
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสำรของผู้สงั่ ซื ้อ สำมำรถใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้
เท่ำนัน้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษทั จัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์และอ้ ำงอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับ
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรำยกำรซื ้อสมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชัว่ ครำวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริกำรทรำบล่วงหน้ ำ ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้ บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขกรณีดงั กล่ำวให้ แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อน
ปิ ดกำรให้ บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ทสี่ ำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน รวมทังประกำศไว้
้
ในระบบโทรศัพท์ของบริษัทจัดกำร
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5.2.2.4 วิธีกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้ บริกำร
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคำขอใช้ บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
หรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอเอกสำร
ดังกล่ำวได้ ที่บริษัทจัดกำร ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดำเนินกำรตำมขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” และ
ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรทำรำยกำรผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร ซึง่ ผู้ถือรหัสประจำตัว
ต้ องเก็บรักษำไว้ เป็ นควำมลับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ ำของรหัสประจำตัวของผู้ถื อหน่วยลงทุนทำ
รำยกำรผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษทั จัดกำร
ข) กำรใช้ บริกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกและจะต้ องทำกำรสัง่ ซื ้อให้ เสร็จสิ ้น
ภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันสุดท้ ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกดังกล่ำว
ในกรณีที่กำรชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝำก ยังไม่สำมำรถยืนยันกำรผ่ำนเงินเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ทธี่ นำคำรพำณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหำนครได้ ไม่ว่ำด้ วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซื ้อในวันที่ นำค่ำซื ้อ
หน่วยลงทุนเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่ำวได้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้ อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ ซื ้อ ภำยใต้ หลักฐำนทีป่ รำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ ำงอิงเท่ำนัน้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหักเงินตำมจำนวนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน จำกบัญชีเงินฝำกของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเ งินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักเงินค่ำซื ้อได้ หรือรำยกำรคำสัง่ ไม่สมบูรณ์ไม่ว่ำด้ วยสำเหตุใด บริษัทจัดกำร
หรือผู้สนับสนุนจะยกเลิกคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถใช้ บริกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตำมปกติ
อนึ่ง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เท่ำนัน้ โดยเป็ น
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
ค) เงื่อนไขกำรใช้ บริกำร
1) ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขันตอนกำรสั
้
ง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ต
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกดยืนยันควำมถูกต้ อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ ทบทวนกำรทำรำยกำรให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อแล้ ว
2) เมื่อผู้สงั่ ซื ้อกดยืนยันควำมถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้ เพิกถอนกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์ เน็ต สำมำรถใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้ เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำก
หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์และอ้ ำงอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
เมื่อรำยกำรซื ้อสมบูรณ์แล้ ว
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4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชัว่ ครำวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริกำรทรำบล่วงหน้ ำ ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้ บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขกรณีดงั กล่ำวให้ แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อน
ปิ ดกำรให้ บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ทสี่ ำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน รวมทังประกำศไว้
้
ในระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร
5.2.2.5 วิธีกำรซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคำขอใช้ บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่ สำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ ทบี่ มจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำ ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดำเนินกำรตำมขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” ก่อนทุกครัง้
ผู้ลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมงในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกและจะต้ องทำกำรสัง่ ซื ้อให้ เสร็จสิ ้นภำยในเวลำ
15.30 น. ของวันสุดท้ ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกดังกล่ำว ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนดไว้ ทังนี
้ ้ ให้ ปฏิบตั ิ
ตำมขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรที่ระบุบนหน้ ำจอระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชำระเงินค่ำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วไม่วำ่ ด้ วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้ เพิกถอนกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุน
หำกเกิดข้ อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนับสนุนจะดำเนินกำร
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้ แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้ถือ
หน่วยลงทุน
5.2.2.6 กำรซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนำคต เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อผู้ลงทุน โดย
บริษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรเพิ่มเติมช่องทำงดังกล่ำวให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหน้ ำ โดยจะแจ้ งช่องทำงที่เพิ่มเติม โดยระบุมำพร้ อม
กับกำรยื่นเอกสำรแสดงควำมครบถ้ วนของข้ อมูลและ/หรือกำรยื่นหนังสือชี ้ชวนเพื่อเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกของกองทุน
5.2.3. กำรจัดสรรหน่วยลงทุน :
ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนตำมที่จองซื ้อ หลังจำกที่บริษัทจัดกำรได้ รับชำระเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนและใบจอง
ซื ้อที่ถกู ต้ องครบถ้ วนแล้ ว ในกรณีที่มีกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนเกินกว่ำจำนวนเงินทุนของโครงกำร กำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจ ของบริษัท
จัดกำร โดยใช้ หลักกำร “สัง่ ซื ้อก่อน ได้ ก่อน” ในกรณีที่จองซื ้อคนละวัน และในกรณีที่จองซื ้อในวันเดียวกัน ซึง่ มีจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือตำมจำนวน
เงินทุนของโครงกำรไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรรในวันเดียวกันนัน้ บริษัทจัดกำรจะจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทุกรำยในวันดังกล่ำวตำมสัดส่วนจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จองซื ้อของแต่ละรำย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิผ้ จู องซื ้อที่ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตำมที่โครงกำรกำหนดเกี่ยวกับวันและเวลำทำกำรเสนอ
ขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกในกรณีที่มียอดกำรจองซื ้อในวันแรกเกินกว่ำจำนวนเงินทุนของโครงกำร และบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วนหรือทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ น
แต่ในกรณีเข้ ำข้ อยกเว้ นตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้ วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้ ำที่ของบริษัทจัดกำร
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5.2.4. กำรคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนในกำรเสนอขำยครัง้ แรกไม่ได้ รับกำรจัดสรรไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วนและหรือในกรณี ที่บริษัทจัดกำรต้ องยุติโครงกำร
จัดกำรเนื่องจำกไม่สำมำรถจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้ แก่ประชำชนได้ ถึง 35 รำย หรือในกรณีที่กองทุนรวมมีกำรจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้ ำที่ของบริษัทจัดกำร เว้ นแต่ในกรณีเข้ ำข้ อยกเว้ นตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้ วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำทีข่ องบริษัทจัดกำร ทำให้ ไม่สำมำรถจัดตังกองทุ
้
นได้ บริษัทจัดกำรจะชำระค่ ำจองซื ้อหน่วยลงทุน
และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจำกเงินที่ได้ รับจำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) คืนให้ ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนโดยโอนเงินข้ ำบัญชีเงิน ฝำก หรือ จ่ำย
เป็ นเช็คขีดคร่อมและส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภำยในหนึ่งเดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันสิ ้นสุดกำรเสนอ
ขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกตำมสัดส่วนของเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื ้อและผลประโยชน์ (ถ้ ำมี)
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนได้ ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบี ้ยในอัตรำไม่ต่ำ กว่ำร้ อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นบั แต่วนั ที่ครบ
กำหนดเวลำนันจนถึ
้
งวันที่บริษัทจัดกำรชำระเงินจำนวนดังกล่ำวได้ ครบถ้ วน
ทังนี
้ ้ ในกำรคำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้ วดังกล่ำว จะใช้ รำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ
5.2.5. เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี :
ผู้จองซื ้อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำรไว้ เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อทำรำยกำรซื ้อ ขำย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภำยใต้
กำรบริหำรของบริษัทจัดกำร โดยผู้จองซื ้อต้ องกรอกรำยละเอียดและข้ อควำมต่ำงๆ ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่ำงถูกต้ องและตำมควำมจริงพร้ อมทัง้
แนบเอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชี ดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดำ
ก) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ซึง่ ลงนำมรับรองควำมถูกต้ อง
กรณีนิติบคุ คล
ก) สำเนำหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ซงึ่ กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองควำมถูกต้ อง
ข) ตัวอย่ำงลำยมือชื่อกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม และหรือผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขกำรลงนำม
ค) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิตบิ คุ คลซึง่ ลงนำมรับรองควำมถูกต้ อง
ง) หนังสือมอบอำนำจในกรณีผ้ มู ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลไม่ได้ เป็ นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดกำรจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้ เป็ นผู้ถือ
หน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอำบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้
จะต้ องเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
5.2.6. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี ้โดยไม่ต้องให้ เหตุผลใด ๆ
(ก) คำสัง่ ซื ้อในแต่ละครัง้ ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรำยนัน้ เป็ นเงินสดที่มีมลู ค่ำเกินกว่ำ 1 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
(ข) คำสัง่ ซื ้อที่จะมีผลให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรำยนันถื
้ อหน่วยลงทุนมำกกว่ำร้ อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก : 6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก : ไม่มี
6.3. กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน : -

7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดกำร
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ไม่มี
7.3. วิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- แบบอัตโนมัติ
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในอัตรำประมำณร้ อยละ 0.90 โดยเฉลี่ยต่อปี ของมูลค่ำ
หน่วยลงทุน ณ วันทีผ่ ้ ถู ือหน่วยเริ่มลงทุนตำมรำคำทีต่ รำไว้ (10 บำทต่อหน่วยลงทุน) พร้ อมกับจำนวนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วย
ลงทุนทุกรำย ณ สิ ้นวันทำกำรก่อนวันสิ ้นสุดอำยุโครงกำร
ตัวอย่ างการคานวณ
จำนวนเงินค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรดำเนินกำรให้ ทงหมด
ั้
= ร้ อยละ 0.90 โดยเฉลี่ยต่อปี ของ [มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ วันที่ผ้ ถู ือหน่วยเริ่มลงทุนคิดตำมรำคำที่ตรำไว้ (10 บำทต่อหน่วยลงทุน)]
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นมูลค่ำที่จดั สรรไม่เกินกว่ำเงินสดรับที่ได้ รั บจำกดอกเบี ้ย
ของตรำสำรหนี ้ทีล่ งทุน และ/หรือ เงินที่ได้ จำกกำรคืนเงินเมื่อตรำสำรหนี ้ครบกำหนด หักค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้น หรือจำนวนเงินที่กนั เงินสำรองสำหรับหัก
ค่ำใช้ จ่ำยของกองทุน (ถ้ ำมี) โดยพิจำรณำจำกรำยกำรที่เกิดขึ ้นจริงตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ ว
ทังหมด
้
ทังนี
้ ้ กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะเป็ นผลให้ จำนวนหน่ว ยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรำยลดลง
แต่ไม่ถือว่ำเป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผล
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซื ้อคืน : เมื่อสิ ้นสุดอำยุโครงกำร
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซื ้อคืน :
7.6.1 วันและเวลำที่ทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
เนื่องจำกกองทุนนี ้ไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่ำงอำยุโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติ พร้ อมกับจำนวนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทังหมดของผู
้
้ ถอื หน่วยลงทุนทุกรำย ในวันทำกำรก่อนวันสิ ้นสุดอำยุโครงกำร
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7.6.2 เงื่อนไขกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :
7.6.2.1 บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนี ้ต่ำงประเทศ
6M45 - ห้ ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย (AI) ทังจ
้ ำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำย ไปยังกองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมูลค่ำ (KFCASH-A) หรือ
กองทุนเปิ ดตรำสำรหนี ้อื่นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกันกองทุนใดกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลำยทำง) โดยบริษัทจัดกำรจะระบุรำยชื่อกองทุนปลำยทำงที่
แน่นอนไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสำคัญก่อนวันที่เริ่มเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ ยนแปลงกองทุน
ปลำยทำงในภำยหลังก็ได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ซึง่ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำวในวันทำกำรก่อนวัน
สิ ้นสุดอำยุโครงกำร และในวันทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะจัดให้ มีกำรดำเนินกำรรับซื ้อคืนหน่ วยลงทุนโดยทำกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในอัตรำประมำณร้ อยละ 0.90* โดยเฉลี่ยต่อปี ของเงินลงทุนเริ่มแรก พร้ อมกับจำนวนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทังหมด
้
ของกองทุนนี ้ เพื่อใช้ ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลำยทำงโดยอัตโนมัติ โดยถือว่ำบริษัทจัดกำรได้ รับควำมยิ นยอมจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
ให้ ดำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำวแล้ ว และในกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะใช้ รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของสิ ้นวันทำรำยกำร
*อัตรำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติประมำณร้ อยละ 0.90 โดยเฉลี่ยต่อปี ของเงินลงทุนเริ่มแรก มีรำยละเอียด
ของตรำสำรที่จะลงทุนและข้ อมูลเกี่ยวกับกำรประมำณกำรผลตอบแทนของกองทุน ดังนี ้
รายละเอียดของตราสารที่คาดว่ าจะลงทุน

ตราสารที่ลงทุน (1)

อันดับความน่ าเชื่อถือของ ประมาณการ
สัดส่ วน
(6)
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร
ผลตอบแทนของ การลงทุน (1)
ตราสาร
National International
(ต่ อปี ) (2)
rating
rating

เงินฝำกธนำคำรประเภทประจำ ของ
Doha Bank (DHBK) - กำตำร์
เงินฝำกธนำคำรประเภทประจำ ของ
Ahli Bank (AHLI) - กำตำร์
เงินฝำกธนำคำรประเภทประจำ ของ

Agricultural Bank of China (ABC)
สำขำฮ่องกง - จีน
เงินฝำกธนำคำรประเภทประจำ ของ
Al Khalij Commercial Bank (KCBK) - กำตำร์
เงินฝำกธนำคำรประเภทประจำ ของ
Bank of China (BOC) สำขำมำเก๊ ำ - จีน
เงินฝำกธนำคำรประเภทประจำ ของ
Bank Rakyat Indonesia (BRI) - อินโดนีเซีย

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่
กองทุนจะได้ รับ
(ต่ อปี ) (1)

A/Fitch

1.86%

17%

0.32%

A/Fitch

0.89%

17%

0.15%

A/Fitch

0.79%

15%

0.12%

A/Fitch

0.95%

17%

0.16%

A/Fitch

0.88%

17%

0.15%

BBB-/Fitch

1.01%

17%

0.17%

รวม

1.07%

ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำยกองทุน (3), (5)

(0.17%)

ประมำณกำรผลตอบแทนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะได้ รับเมื่อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี ) (4)

0.90%

ระยะเวลำกำรลงทุน (โดยประมำณ)

6 เดือน
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หมำยเหตุ
(1) บริษัทจัดกำรจะใช้ ดลุ พินิจในกำรเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินทีล่ งทุนหรือสัดส่วนกำรลงทุนได้ ต่อเมื่อเป็ นกำรดำเนินกำรภำยใต้ สถำนกำรณ์ที่จำเป็ น
และสมควรเพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสำคัญ โดยไม่ทำให้ ควำมเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนยั สำคัญ ทังนี
้ ้ ตรำสำรที่
คำดว่ำจะลงทุนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็ นตรำสำร/ผู้ออกตรำสำรอื่น หรือเพิ่มเติมจำกตรำสำรที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น เช่น ธ.Industrial and Commercial
Bank of China (ICBC), ธ.Industrial and Commercial Bank of China Asia (ICBC Asia), ธ.Bank of East Asia (BEA), ธ.China Construction
Bank (CCB), ธ.Standard Chartered Bank (Singapore), ธ.Standard Chartered Bank (Hong Kong), ธ. United Overseas Bank LTD (UOB),
ธ.Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), ธ.Mashreqbank PSC (MASQ), ธ.Qatar National Bank (QNB), ธ.Security Bank (SECB), ธ.CIMB,
ธ.Bank of Communications (BOCOM), ธ.Commercial Bank of Qatar (CBQ), ธ. First Abu Dhabi Bank (FAB), ธ. Emirates NBD PJSC
(ENBD), ธนำคำร เนกำรำ อินโดนีเซีย, ธนำคำร มำลำยัน เบอหัด, ตรำสำรหนี ้ภำครัฐไทย, ตรำสำรหนี ้ธนำคำรแห่งประเทศไทย, บริษัท ศุภำลัย จำกัด
(มหำชน), บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮำส์ จำกัด (มหำชน), บริษัท อยุธยำ แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหำชน), ธนำคำร กรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน),
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน), ธนำคำร ทิสโก้ จำกัด (มหำชน), ธนำคำร อำคำรสงเครำะห์ (ไทย), ธนำคำร ออมสิน (ไทย), ธนำคำร เกียรติ
นำคิน จำกัด (มหำชน), ธนำคำร ธนชำต จำกัด (มหำชน), บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน), และ/หรือตรำสำรที่อยู่ภำยใต้ กรอบกำรลงทุนของ
บลจ.กรุงศรี จำกัด
(2) แหล่งที่มำของข้ อมูลจำกอัตรำผลตอบแทนที่เสนอขำยโดยผู้ออกตรำสำร หรือจำกผู้ขำย ณ วันที่ 24 กันยำยน 2563
(3) ค่ำใช้ จ่ำยของกองทุนนี ้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินจำกที่ระบุในโครงกำร
(4) หำกไม่สำมำรถลงทุนให้ เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ เนื่องจำกสภำวะตลำดมีกำรเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้ ำง/อัตรำภำษีที่เกี่ยวข้ องกับกำรลงทุนใน
ตรำสำรมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ ผู้ถือหน่วยอำจไม่ได้ รับผลตอบแทนตำมอัตรำที่โฆษณำไว้ และ/หรือ บริษัทจัดกำรอำจไม่รับซื ้อคื นหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติตำมอัตรำที่โฆษณำไว้
(5) ในกรณีที่อตั รำผลตอบแทนที่กองทุนได้ รับหลังหักค่ำใช้ จ่ำยสูงกว่ำอัตรำผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปี ที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตำมที่ได้ แจ้ ง
ไว้ ตอนเสนอขำยหน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร และ/หรื อค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม
จำกที่ได้ ประมำณกำรไว้ โดยจะไม่เกินอัตรำสูงสุดที่เรียกเก็บได้ ตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน
(6) อันดับควำมน่ำเชื่อถือจำกสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่อ้ำงอิงดังกล่ำว อำจแตกต่ำงจำกอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่อ้ำงอิงโดยสถำบันจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถืออื่น
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง ภำยหลังจำกกำรทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำกำรถัดไป ดังนัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถดำเนินกำรขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนของ
กองทุนปลำยทำง
7.6.2.2 นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนที่ได้ รับมอบหมำยจำกบริษทั จัดกำร จะนำส่งใบยืนยันรำยกำรดังกล่ำว ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทำง
ไปรษณีย์ และ/หรื อทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษทั จัดกำร หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ได้ แจ้ งควำมประสงค์ไว้ ภำยใน 4 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ขำยคืนหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรไม่ได้ รับกำรทักท้ วงใดๆ จำกผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใน 7
วันทำกำรนับจำกวันที่ทำรำยกำรที่ระบุไว้ ในใบยืนยัน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำกำรทำรำยกำรดังกล่ำวถูกต้ องแล้ ว
7.6.2.3 เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่อไปนี ้ ผู้ถอื หน่วยลงทุนอำจได้ รับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติต่ำกว่ำอัตรำร้ อยละที่กำหนดไว้ ในหนังสือ ชี ้ชวน
เสนอขำยหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ผดิ นัดชำระดอกเบี ้ยหรือเงินต้ นของตรำสำรหนี ้ หรือ
(2) จำนวนกระแสเงินสดรับของกองทุนที่ได้ รับจำกเงินลงทุนหลังหักค่ำใช้ จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำรทังหมดไม่
้
เพียงพอ
7.6.2.4 บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรยกเลิกโครงกำรจัดกำรและชำระบัญชีกองทุนตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำรต่อไป
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7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ ำ
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : ไม่มี
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม : ไม่มี
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทำงกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน
8.2. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
นอกเหนือจำกกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 7. เรื่ อง “กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” แล้ว กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยวิธี
ปกติ จะมีวิธีปฏิบตั ติ ำมข้ อกำหนดดังต่อไปนี ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนได้ ภำยในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึง่ อยู่ภำยใต้ กำรบริหำรของบริษัทจัดกำร
เท่ำนัน้ กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำวหมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้ นทำง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีก
กองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลำยทำง”) ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรนำเงินค่ำขำยคืนซึง่ ได้ หกั ค่ำธรรมเนียมกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) และ/หรือค่ำเบี ้ยปรับกรณีถือครองหน่วยลงทุนระยะสัน้ (ถ้ ำมี) และ/หรือค่ำใช้ จ่ำยในกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ (ถ้ ำมี) เพื่ อ
นำไปชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนปลำยทำง
กองทุนนี ้ ไม่อนุญำตให้ มีกำรสับเปลี่ยนออกจำกกองทุน (กรณีกองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทำง) เว้ นแต่กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตำมที่กำหนดไว้
ในโครงกำร โดยจะอนุญำตให้ ทำรำยกำรสับเปลี่ยนเข้ ำกองทุน (กรณีกองทุนนี ้เป็ นกองทุนปลำยทำง) ได้ เฉพำะในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้
แรก และเป็ นกำรสับเปลี่ยนจำกกองทุนในกลุ่มกองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” เท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะอนุญำตให้ มีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ น
บำงกองทุน โดยจะระบุรำยชื่อกองทุนต้ นทำงและกำหนดเวลำสับเปลี่ยนที่แน่นอนไว้ ใน "ส่วนข้ อมูลสรุปรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม และ
ข้ อผูกพัน" ก่อนวันที่เริ่มเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้ นทำง และสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลำยทำง จะ
เกิดขึ ้นหลังจำกที่ได้ มีกำรบันทึกข้ อมูลกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงในระบบของนำยทะเบียนแล้ วเท่ำนัน้
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดให้ บริกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชัว่ ครำวหรือถำวร ซึง่ จะแจ้ งให้ ทรำบไว้ ใน "ส่วนข้ อมูลสรุปรำยละเอียดโครงกำร
จัดกำรกองทุนรวมและข้ อผูกพัน" ก่อนวันที่เริ่มเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก เช่นเดียวกัน
8.2.1 วันและเวลำในกำรสับเปลี่ยนเข้ ำกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนเข้ ำกองทุนได้ ที่บริษัทจัดกำร ผู้สนับสนุน หรือช่องทำงอื่นๆ ตำมที่กำหนด ได้ เฉพำะในช่วงกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทุนครัง้ แรก ภำยในกำหนดเวลำของกองทุนต้ นทำงที่สำมำรถสับเปลี่ยนเข้ ำกองทุนได้ ซึง่ บริษัทจัดกำรจะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนเสนอขำยหน่วย
ลงทุนต่อไป
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8.2.2 รำคำขำยและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้เป็ นเกณฑ์ในกำรกำหนดรำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนต้ นทำง กำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจำกกองทุน จะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคำนวณรำคำรับซื ้อคืนของวันทำ
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำง หักด้ วย ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ (ถ้ ำมี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนปลำยทำง กำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำกองทุน จะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคำนวณรำคำขำยของวันทำกำร
ก่อนวันที่กองทุนปลำยทำงจะได้ รับเงินจำกกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้ นทำง บวกด้ วย ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ ำ มี)
และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ (ถ้ ำมี)
อนึ่ง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยและรับซื ้อคืนในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ ำงต้ นต้ องเป็ นมูลค่ำที่ได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ ว
8.2.3 วิธีกำรสับเปลี่ยนเข้ ำกองทุน
ในกรณีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนปลำยทำงและเป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรก หำกภำยหลังจำกกำรคำนวณ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำงแล้วปรำกฏว่ำ กำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนมีมลู ค่ำต่ำกว่ำ 510,000 บำท บริษัทจัดกำรจะยกเลิกคำสัง่ ทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำวโดยถือว่ำได้ รับควำมยินยอมจำกผู้ถือ
หน่วยลงทุนแล้ ว เพื่อบริษัทจัดกำรจักได้ ถือปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด และในกรณีที่เป็ นกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนครัง้ ถัดไป ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับกำรยกเว้ นข้ อจำกัดจำนวนเงินขันต
้ ่ำในกำรซื อ้ หน่วยลงทุน
ตำมที่ระบุในหัวข้ อ “กำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก”
ผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสัง่ สับเปลีย่ นนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ำ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
เว้ นแต่จะได้ รับอนุญำตจำกบริษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
8.2.3.1 วิธีกำรสับเปลี่ยนที่บริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนเข้ ำกองทุนได้ ที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุน โดยกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุ นให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
้ จำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ต้องกำรสับเปลี่ยนจำกกองทุนต้ นทำง เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคำสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนว่ำถูกต้ องแล้ ว เจ้ ำหน้ ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนำมรับรองควำมถูกต้ องแล้วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐำน
ต่อไป
8.2.3.2 วิธีกำรสับเปลี่ยนเข้ ำกองทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้ บริกำร
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสับเปลี่ยนเข้ ำกองทุนผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษัทจัดกำร จะต้ องผ่ำนขันตอนกำรกรอกแบบฟอร์
้
มคำขอใช้ บ ริกำร
ผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้
ซึง่ สำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ ที่บริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้ บริกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ สับเปลี่ยนเข้ ำกองทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจำตัวผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัทจัดกำรกำหนดไว้
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บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสัง่ สับเปลี่ยนเข้ ำกองทุนภำยในกำหนดเวลำของกองทุนต้ นทำงที่สำมำรถสับเปลี่ยนเข้ ำกองทุนซึง่ บริษัทจัดกำรจะระบุไว้
ในหนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้ สบั เปลี่ยนเข้ ำกองทุนได้
ค) เงือ่ นไขกำรใช้ บริกำร
1) ในกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขันตอนกำรสั
้
ง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำน
ทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องกดยืนยันควำมถูกต้ อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ ทบทวนกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ สับ เปลี่ยนแล้ ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทังสิ
้ ้น เว้ นแต่จะได้ รับอนุญำตจำก
บริษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสำรของผู้สงั่ สับเปลี่ยน สำมำรถใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำ
รำยกำรได้ เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนทีป่ รำกฏอยู่กบั บริษทั จัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์แล้วนำไปใช้ อ้ำงอิ งได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชัว่ ครำวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริกำรทรำบล่วงหน้ ำ ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้ บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขกรณีดงั กล่ำวให้ แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อน
ปิ ดกำรให้ บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ทสี่ ำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน รวมทังประกำศไว้
้
ในระบบโทรศัพท์ของบริษัทจัดกำร
8.2.3.3 วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้ บริกำร
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสับเปลี่ยนเข้ ำกองทุนผ่ำนทำงระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้ องผ่ำนขันตอนกำรกรอกแบบฟอร์
้
มคำขอใช้ บริกำรผ่ำน
ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่
สำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ ทบี่ ริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้ บริกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ สับเปลี่ยนเข้ ำกองทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจำตัวผู้ถือ
หน่วยลงทุน ผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสัง่ สับเปลี่ยนเข้ ำกองทุนภำยในกำหนดเวลำของกองทุนต้ นทำงที่สำมำรถสับเปลี่ยนเข้ ำกองทุนซึง่ บริษัทจัดกำรจะระบุไว้
ในหนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้ สบั เปลี่ยนเข้ ำกองทุนได้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้ อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้ หลักฐำนทีป่ รำกฎอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ น
หลักฐำนอ้ ำงอิงเท่ำนัน้
ค) เงื่อนไขกำรใช้ บริกำร
1) ในกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขันตอนกำรสั
้
ง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำน
ระบบอินเทอร์ เน็ต ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องกดยืนยันควำมถูกต้ อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ ทบทวนกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ สับเปลี่ยนแล้ ว
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2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทังสิ
้ ้น เว้ นแต่จะได้ รับอนุญำตจำก
บริษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกระบบอินเทอร์ เน็ตของผู้สงั่ สับเปลี่ยน สำมำรถใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้ เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะ
พิจำรณำจำกหลักฐำนทีป่ รำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์แล้ วนำไปใช้ อ้ำงอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชัว่ ครำวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริกำรทรำบล่วงหน้ ำ ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้ บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขกรณีดงั กล่ำวให้ แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อน
ปิ ดกำรให้ บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ทสี่ ำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน รวมทังประกำศไว้
้
ในระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร
8.2.3.4 วิธีกำรสับเปลี่ยนเข้ ำกองทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคำขอใช้ บริกำรผ่ำน
ระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่ สำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ ที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ สับเปลี่ยนเข้ ำกองทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตที่
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนดไว้ ทังนี
้ ้ ให้ ปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรที่ระบุบนหน้ ำจอระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอ ยุธยำ
กำรสับเปลี่ยนหน่วยเข้ ำกองทุนผ่ำนช่องทำงนี ้ จะพิจำรณำกำรสัง่ สับเปลี่ยนเข้ ำกองทุนภำยในกำหนดเวลำของกองทุนต้ นทำงที่สำมำรถสับเปลี่ยนเข้ ำ
กองทุนซึง่ บริษัทจัดกำรจะระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้ สบั เปลี่ยนเข้ ำกองทุนได้
ผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสัง่ สับเปลีย่ นนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้ เพิกถอนกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำรและ/หรื อผู้สนับสนุน
หำกเกิดข้ อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนับสนุนจะ
ดำเนินกำรตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้ แล้ วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้ รับแจ้ ง
จำกผู้ถือหน่วยลงทุน
9. การชาระค่ ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัท
จัดกำรจะต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
10.1 บริษัทจัดกำรจะเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้ แล้ วได้ เฉพำะในกรณีที่
กำหนดไว้ ในโครงกำร ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีที่เข้ ำเหตุดังต่อไปนี ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
แล้ ว
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่ำงสมเหตุสมผล หรือ
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(ข) มีเหตุที่ทำให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุม
ของบริษัทจัดกำร
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทจัดกำรพบว่ำ รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
16.4.2 และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
10.2 กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้ อ 10.1 บริ ษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนได้ ไม่เกิน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับกำรผ่อนผันจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(2) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึงกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถื อ
หน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบเรื่องดังกล่ำวด้ วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลักฐำนกำรได้ รับควำมเห็นชอบของผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ตำมข้ อ 10.1(1) หรือกำรรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตำมข้ อ 10.1(2) ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลัน ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดกำรจะมอบหมำยให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรแทนก็ได้
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน หำกมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะรับซื ้อคืนหน่ว ย
ลงทุนนัน้ โดยต้ องชำระค่ำขำยคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำมลำดับวันที่ส่งคำสัง่ ขำยคืนก่อนหลัง
11. การไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดกำรจะไม่ขำยหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรือจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพำะในกรณี
ที่กำหนดไว้ ในโครงกำร ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื ้อขำยได้ ตำมปกติ
(2) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซึง่
ให้ กระทำได้ ไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้ นแต่จะได้ รับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม
(ค) มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้เกิดขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่ ำงมี
นัยสำคัญ
(ก) ตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื ้อขำยได้ ตำมปกติ ทังนี
้ ้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขำย
ในตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่ำร้ อยละสิบของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุกำรณ์ที่ทำให้ ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้ อย่ำงเสรี และทำให้ ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำก
ต่ำงประเทศได้ ตำมปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทำให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของ
บริษัทจัดกำร และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ว
(4) เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน แก่ผ้ ลู งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผู้ลงทุนรำยนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรกระทำดังต่อไปนี ้
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1. กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็ นกฎหมำย
ไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
2. กำรให้ กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย หรือ
3. กำรกระทำที่เป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมคำสัง่ เกี่ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรู้จกั ลูกค้ ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ ำได้ ในสำระสำคัญ
(5) อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเปลีย่ นให้ บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้ กำรจัดกำรของตนอันเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจัด กำร
รำยเดิมไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยกำรดำรงเงินกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์และกำรค้ ำหลักทรัพย์และกำรจัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และกำรเป็ นผู้จดั กำรเงินทุนสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ ซึง่ ให้ กระทำได้ ไม่เกิน 3 วันทำกำร
11.2 เมื่อปรำกฏเหตุตำมข้ อ 11.1 และบริษัทจัดกำรประสงค์จะไม่ขำยหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้วให้ ทรำบถึงกำรไม่ขำยหรือไม่รับซื ้อคืน หน่วยลงทุนโดยพลัน และหำกเป็ นเหตุ
ตำมข้ อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
ด้ วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รำยงำนกำรไม่ขำยหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรำยงำนแผนกำร
ดำเนินกำรของกองทุนรวมเปิ ดนันให้
้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ตำมข้ อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน
1 วันทำกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ ก่อนกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
(ก) รำยงำนกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทำกำรสุดท้ ำยก่อนวันรำยงำนนัน้
ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวันทำกำรก่อนวันเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึงกำรเปิ ดขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบถึงกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
11.3 บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทพบว่ำรำคำขำยหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตัง้ แต่
1 สตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไข
รำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไว้ แล้วให้ ทรำบถึงกำรหยุดขำยหน่วยลงทุน ตลอดจน
เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
11.4 ในกรณีที่วนั ทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ ประกำศกำหนดให้ เป็ นวันหยุดทำกำร
ของบริษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ บริษทั จัดกำรจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อและคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่ำว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ทรำบล่วงหน้ ำเกี่ยวกับกำรหยุดรับคำสัง่ ในกรณีดงั กล่ำวไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำรก่อนถึงวันหยุดทำกำรกรณีพิเศษนัน้ โดยกำรปิ ดประกำศไว้ ในที่
เปิ ดเผย ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัท รวมทังจั
้ ดให้ มีประกำศดังกล่ำวไว้ ณ สถำนที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้
เป็ นสถำนที่ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีควำมจำเป็ นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ หรือเพื่อ รักษำ
เสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน บริษทั จัดกำรจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ เป็ นกำรชั่ วครำว
ตำมระยะเวลำทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ซึง่ ไม่เกิน 20 วันทำกำรติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ให้ ขยำยระยะเวลำหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
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13. เงื่อนไขและข้ อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
(1) บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนอื่นที่มิใช่ “ผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย หรือผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้ นแต่เป็ นกำร
โอนทำงมรดก ซึง่ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
(2) กองทุนนี ้มีข้อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริษัทจัดกำรจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุน และ/หรือปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่จะทำให้ กำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีเข้ ำข้ อยกเว้ นตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้ วยเรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่ของบริษัทจัดกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรและ/หรือผ่ำนผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน พร้ อมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ (ถ้ ำมี)
ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนได้ บนั ทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึง่ นำยทะเบียนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันทำ
กำร นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
14. การจ่ ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล : ไม่จ่ำย
14.2. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปั นผล :
ไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
14.3. กำหนดเวลำ วิธีกำร และข้ อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่ประมำณกำรได้ ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมด)
้
:
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมด
้
ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 1.9474 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมดข้
้
ำงต้ น ได้ แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมข้ อ 15.2.6 (2) (5) และ (6)
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม :
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
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ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์กองทุน และค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ดังนี ้
ก) ค่ำจัดทำหนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน ค่ำพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ ในกำรทำรำยกำรของกองทุน
ข) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดเตรียมและเก็บรักษำสถิติและข้ อมูล ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดรวมทังกำรจั
้
ดทำรำยงำนใดๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนโดยตรง
ค) ค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวเนื่องกับโครงกำรจัดกำร เช่น ค่ำประกำศในหนังสือพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกรสำหรับกำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนังสือ
ติดต่อกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกั เก็บจำกบัญชีกองทุน เช่น ค่ำสมุดเช็ค เป็ นต้ น
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.0749 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ น
แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีค่ ำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สิน
ทังหมด
้
เว้ นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ไม่มี
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย :
ไม่มี
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ1.07 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
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(1) ค่ำนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ซื ้อหรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนตำมที่จ่ำยจริง
(2) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรสอบบัญชี ค่ำทีป่ รึกษำกฎหมำย ค่ำใช้ จ่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในกำรจัดกำรกองทุน เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินใน
ประเทศ ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรติดตำมทวงถำม หรือ กำรดำเนินคดีเพื่อกำรรับชำระหนี ้ใดๆ ของกองทุน ตำมที่จ่ำยจริง
(3) ค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี) ในกำรดำเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสี ยหำยจำก
บริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงหรื
้
อเมื่อได้ รับคำสัง่ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(4) ค่ำตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ในระหว่ำงกำรชำระบัญชีกองทุน ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(5) ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นเพื่อกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ หรือค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ อื่นใดที่เกิดขึ ้นจำกกำรทำรำยกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใน
ต่ำงประเทศ ตำมที่จ่ำยจริง เช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินในต่ำงประเทศ หรือ ค่ำส่งเอกสำรไปต่ำงประเทศ เป็ นต้ น
(6) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทังนี
้ ้ ไม่เกินร้ อยละ 0.1070 ต่อปี
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำให้ ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้ จ่ำยทันที หรือ ทยอยตัดจ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้ จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำที่ใช้ ในกำรตัดจ่ำยที่เหมำะสม
หมายเหตุ :
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมข้ ำงต้ น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ (Switching In) :ไม่มี
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนในวันที่ยนื่ คำขอโอนหน่วยลงทุน
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 50.00 บำท
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจำกผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอให้ ออกใบสำคัญ
หน่วยลงทุน
15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่กำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตำมที่จ่ำยจริง
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ กำรออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริงซึง่ พิสจู น์ได้ ว่ำ
เป็ นควำมประสงค์เฉพำะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วย
ลงทุนกำหนดเป็ นกำรทัว่ ไปในกำรให้ บริกำรลักษณะดังกล่ำว
(ข) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้ บริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เช่น กำรใช้ บริกำรบัตร ATM ให้ เป็ นไปตำมอัตรำและ
เงื่อนไขที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนด
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ต้องชำระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมที่
ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บจริง
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด เป็ นกำรทัว่ ไปในกำรให้ บริกำรลักษณะดังกล่ำว
ทังนี
้ ้ ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ ำงต้ น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ ว
15.4. วิธีกำรคำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันโดยใช้ มลู ค่ำทรัพ ย์สินทังหมด
้
หักด้ วย มูลค่ำหนี ้สินทังหมด
้
เว้ นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่
คำนวณ เป็ นฐำนในกำรคำนวณ และบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียมใด ๆ ดังกล่ำวข้ ำงต้ น จำกกองทุน อย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งดังต่อไปนี ้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทุนเป็ นสำคัญ
(1) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนเป็ นรำยเดือนภำยในเวลำ 7 วันทำกำรแรกของเดือนถัดไป หรือ
(2) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนเมื่อครบอำยุโครงกำร
ค่ำใช้ จ่ำย ข้ อ 15.2.6 (1) (4) และ (5) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีตดั จ่ำยครัง้ เดียว
ค่ำใช้ จ่ำย ข้ อ 15.2.6 (2) เฉพำะค่ำใช้ จ่ำยในกำรสอบบัญชีจะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยบันทึกเป็ นค่ำใช้ จ่ำยทังจ
้ ำนวนของกองทุน
รวมทันที ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
ค่ำใช้ จ่ำย ข้ อ 15.2.6 (3) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีจะทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดค่ำใช้ จ่ำยนัน้
หรือภำยในระยะเวลำไม่เกินวันทีส่ ิ ้นสุดอำยุโครงกำร ทังนี
้ ้ กำรตัดจ่ำยค่ำใช้ จำ่ ยดังกล่ำว จะเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนัก
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
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15.5. กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย :
15.5.1. กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย
15.5.1.1. ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยตำมที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกำร และได้ ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้ ว บริษัท
จัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบอย่ำงทัว่ ถึง ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่มีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว ทังนี
้ ้ กำร
เปิ ดเผยข้ อมูลต้ องกระทำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำผู้ลงทุนได้ รับทรำบข้ อมูลดังกล่ำว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดกำร หรือ ณ สถำนที่ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) เป็ นต้ น
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยให้ แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ ถอื ว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบกำรแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงกำรในเรื่องดังกล่ำวเมื่อบริษัทจัดกำรได้ ดำเนินกำรตำมข้ อ 15.5.1.1. ข้ ำงต้ นแล้ ว
15.5.2. กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นตำมที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกำร บริษัทจัดกำรต้ องคำนึงถึงควำม
สมเหตุสมผลกับสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ ำเป็ นสำคัญ และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงทัว่ ถึงด้ วย
วิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ มนั่ ใจได้ วำ่ ผู้ลงทุนได้ รับทรำบข้ อมูลดังกล่ำว โดยอย่ำงน้ อยต้ องจัดให้ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดกำร
และ ณ สถำนที่ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่ำอัตรำขันสู
้ งของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้น
15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำอัตรำขันสู
้ งของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ อย่ ำงชัดเจนใน
โครงกำรแล้ วว่ำบริษัทจัดกำรสำมำรถกระทำกำรดังกล่ำวได้ ทังนี
้ ้ ในรอบระยะเวลำย้ อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรประสงค์จะขึ ้นค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 5 ของอัตรำขันสู
้ งดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำว
ให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยที่เพิ่มขึ ้นดังกล่ำว
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 5 ของอัตรำขันสู
้ งดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะต้ องได้ รับมติพิเศษ
ทังนี
้ ้ ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลตำมข้ อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้ นำมำใช้ กบั กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ รับมติพิเศษ
อนึ่ง บริษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยตำมข้ อ 15.5.1.2 หรือ ข้ อ 15.5.2.2 ข้ ำงต้ น ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย
15.5.3. ในกรณีที่อตั รำผลตอบแทนที่กองทุนได้ รับหลังหักค่ำใช้ จ่ำยสูงกว่ำอัตรำผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปี ที่จะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตำมที่ได้
แจ้ งไว้ ตอนเสนอขำยหน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร และ/หรือค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมจำกที่ได้ ประมำณกำรไว้ โดยจะไม่เกินอัตรำสูงสุดที่เรียกเก็บได้ ตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน
15.6. หมำยเหตุ :
ไม่มี
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16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการดาเนินการในกรณีท่มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :
16.1. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : ต่ำงประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ มำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด โดยควำมเห็นชอบของ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ในกรณีที่มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรคำนวณมูลค่ำยุตธิ รรมของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะใช้ หลักกำรโดย
เทียบเคียงกับประกำศสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนซึง่ ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ กำรใช้ และกำรตรวจสอบข้ อมูล
เกี่ยวกับรำคำและอัตรำผลตอบแทนของตรำสำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะใช้ ข้อมูลที่เปิ ดเผยตำมช่องทำงดังต่อไปนี ้
(1.1) บริษัทจัดกำรจะใช้ ข้อมูลดังกล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็ นหลัก
(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ ข้อมูลตำม (1.1) ได้ จะใช้ ข้อมูลจำกระบบ Reuters
(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใช้ ข้อมูลทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ ข้อมูลจำกระบบอื่นใดที่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสูส่ ำธำรณชนและสำมำรถใช้ อ้ำงอิงได้ โดยควำม
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกำรใช้ อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิเป็ นเงินบำท บริษัทจัดกำรจะใช้ อตั รำแลกเปลี่ยนฯ โดยใช้ รำคำปิ ด
(close) ที่ประกำศบนหน้ ำจอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวันที่คำนวณ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ ในกรณีที่ไม่สำมำรถใช้ อตั รำ
แลกเปลี่ยนฯ ดังกล่ำวได้ บริษัทจะใช้ อตั รำแลกเปลี่ยนฯ จำกแหล่งข้ อมูลอื่นๆ ที่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในข้ อ 2 (ก) ถึง (ง) แห่งประกำศสมำคม ที่
สจก.ร. 2/2554 ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2554 และ/หรือประกำศ หนังสือเวียน หรือหนังสือซักซ้ อมควำมเข้ ำใจที่เกี่ยวข้ อง ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ ไข
เพิ่มเติมในอนำคต
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรข้ ำงต้ น จะต้ องมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
2. บริษัทจัดกำรจะคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตำมระยะเวลำดังต่อไปนี ้
(2.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงน้ อย ในวันดังนี ้
(ก) คำนวณทุกสิ ้นวันทำกำรก่อนวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน และประกำศภำยในวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน
(ข) คำนวณทุกสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน และประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
(ค) คำนวณทุกสิ ้นวันทำกำรสุดท้ ำยของแต่ละเดือน และประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
(ง) คำนวณทุกสิ ้นวันทีป่ รำกฏเหตุกำรณ์ที่น่ำเชื่อได้ ว่ำจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ และประกำศ
ภำยในวันทำกำรถัดไป
(2.2) คำนวณและประกำศรำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอย่ำงน้ อยในวันดังนี ้
(ก) คำนวณทุกสิ ้นวันทำกำรก่อนวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน และประกำศภำยในวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน
(ข) คำนวณทุกสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนโดยใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนของวันดังกล่ำวเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำ และประกำศภำยในวันทำกำร
ถัดไป
กำรประกำศมูลค่ำและรำคำตำมข้ อ (2.1) และ (2.2) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
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(1) ใช้ ตวั เลขทศนิยมตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 16.2 ข้ อย่อย 3. และต้ องได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(2) ในกรณีที่กำรประกำศตำม (2.1) และ (2.2) ได้ กระทำผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่ำหน่วยลงทุนที่จดั ขึ ้นโดยสมำคม (NAV Center) หรื อช่องทำง
อื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดกำรจะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนภำยใน 2 วันทำกำรถัดไปก็ได้
(3) ดำเนินกำรด้ วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนทรำบข้ อมูลดังกล่ำวในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงหนังสือพิมพ์ หรื อกำรประกำศทำง
เว็บไซต์ เป็ นต้ น และภำยในเวลำทีผ่ ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกข้ อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้ ซึง่ บริษัทจัดกำรจะระบุช่องทำงที่แน่นอนไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสำคัญ ก่อนวันที่เริ่มเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงช่องทำงในภำยหลังก็ได้ ตำมที่
บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ซึง่ จะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน โดยติดประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง และ
(4) จัดให้ มีข้อมูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนที่ทกุ แห่งที่ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ ซื ้อขำยหน่วย
ลงทุน
3. กำรใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(3.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล
(3.2) คำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล สำหรับมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ใน
กำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรคำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมทีค่ ำนวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง และประกำศรำคำขำย
และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตำมทีค่ ำนวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล แต่จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจำกกำรคำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดกำรจะนำผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตำมข้ อ 16.2 ข้ ำงต้ น เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให้ ได้ รับยกเว้ นเฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดกำรต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรำกฏเหตุดงั กล่ำว
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและ/หรือรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุดภำยใน 1 วันทำกำร
16.3. แหล่งข้ อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรจะประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัท และจัดให้ มีข้อมูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษทั จัดกำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอื่นที่เหมำะสมแทน
อำทิ หนังสือพิมพ์รำยวัน เป็ นต้ น
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16.4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
16.4.1 ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้ อง หำกกำรไม่ถกู ต้ องดังกล่ำวมีมลู ค่ำน้ อยกว่ำ 1 สตำงค์ หรือคิดเป็ นอัตรำไม่ถึงร้ อยละ 0.50
ของมูลค่ำหรือรำคำที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) จัดทำและส่งรำยงำนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมไม่ถกู ต้ องภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่พบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง โดย
รำยงำนดังกล่ำวต้ องมีสำระสำคัญดังต่อไปนี ้
(ก) มูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) มูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สำเหตุที่ทำให้ มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) มำตรกำรป้ องกันเพื่อมิให้ มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ในกรณีทคี่ วำมไม่ถกู ต้ องมิได้ มีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้
(2) ในกรณีที่สำเหตุที่ทำให้ มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีผลต่อเนื่องถึงกำรคำนวณมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป บริษัทจัดกำรจะ
แก้ ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องตังแต่
้ วนั ที่พบว่ำมูลค่ำหรือรำคำไม่ถกู ต้ อง
16.4.2 ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้ อง หำกกำรไม่ถกู ต้ องดังกล่ำวมีมลู ค่ำตังแต่
้ 1 สตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำตังแต่
้ ร้อยละ
0.50 ของมูลค่ำหรือรำคำที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) คำนวณมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรพบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที่มลู ค่ำหรือรำคำหน่วย
ลงทุนถูกต้ อง
(2) ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้เฉพำะวันที่มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันมี
้ มลู ค่ำและคิดเป็ นอัตรำดังกล่ำว
(ก) จัดทำรำยงำนกำรแก้ ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนย้ อนหลังให้ เสร็จสิ ้นภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรพบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่ วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนย้ อนหลังเสร็จสิ ้น
เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรส่งรำยงำนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
รำยงำนตำมวรรคหนึ่งให้ มีสำระสำคัญตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 16.4.1(1) โดยอนุโลม เว้ นแต่ในกรณีของรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนย้ อนหลัง
ของกองทุนรวม จะระบุกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องไว้ แทนข้ อมูลตำมข้ อ 16.4.1 (1) (ง)
(ข) แก้ ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องภำยในวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนตำม (ก)
(ค) ดำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุนสำมำรถรับทรำบชื่อกองทุนรวมที่มีกำรแก้ ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ที่ มีกำรแก้ ไข
มูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุน ภำยใน 3 ทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนตำม (ก)
16.4.3 นอกจำกกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ในข้ อ 16.4.2 แล้ ว ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้ อง หำกกำรไม่ถกู ต้ องดังกล่ำวมีมลู ค่ำ
ตังแต่
้ 1 สตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำตังแต่
้ ร้อยละ 0.50 ของมูลค่ำหรือรำคำที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้เฉพำะวันที่มลู ค่ำหรือ
รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันมี
้ มลู ค่ำและคิดเป็ นอัตรำดังกล่ำว
(1) จัดทำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไว้ ในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนตำมข้ อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้ วย โดยให้ อยู่ในส่วนของกำรดำเนินกำร
ของบริษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(2) ชดเชยรำคำตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในข้ อ 16.4.4 ให้ แล้ วเสร็จ และดำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทรำบถึงกำรแก้ ไขรำคำตำมข้ อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่
วันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
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(3) จัดทำมำตรกำรป้ องกันเพื่อมิให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรำยงำนดังกล่ำว พร้ อมทังส
้ ำเนำรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนย้ อนหลัง
ตำมข้ อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำน
ดังกล่ำว เว้ นแต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมิได้ มีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ บริ ษัทจัดกำรจะส่งสำเนำเอกสำรที่ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์รับรองว่ำกำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ มำพร้ อมสำเนำรำยงำนดังกล่ำวแทน
16.4.4 ในกำรชดเชยรำคำตำมข้ อ 16.4.3(2) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ำกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริษทั จัดกำรจะปฏิบตั ดิ งั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน
1. บริษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วย
ลงทุนที่ถกู ต้ อง
2. หำกปรำกฏว่ำผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริษัทจัดกำรจะ
จ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเอง เป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ำยเงินของบริษั ทจัดกำรเอง
เป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ ำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่กองทุนรวม เว้ นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำก
ปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ ำยของตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อ ง และ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของ
รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่
ผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน แต่หำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วน
ต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ขู ำยคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริษทั จัดกำรจะปฏิบตั ดิ งั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพือ่ ชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ูซื ้อหน่วย
ลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
1. บริษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำ
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
2. หำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริษัทจัดกำรจะ
จ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ำยเงินของบริษัท จัดกำรเอง
เป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ ำดอยู่ แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่กองทุนรวม เว้ นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำก
ปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ ำยของตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อ ง และ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรต้ องชดเชยรำคำเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนรำยใดมีมลู ค่ำไม่ถึง 100 บำท บริษัทจัดกำรอำจนำเงิน
ชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีม่ ีกำรจ่ำยเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้ำบุคคลดังกล่ำวไม่มีสถำนะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริษัทจัดกำรจะ
ชดเชยรำคำให้ แล้ วเสร็จภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
กองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรหนี ้ต่ำงประเทศ 6M45 - ห้ ำมขำยผู้ลงทุนรำยย่อย (AI)

24/09/2020

Page 49

กำรจ่ำยเงินของกองทุนรวมเพื่อชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ขู ำยคืนหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัทจัดกำร
อำจจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองแทนกองทุนรวมก็ได้
16.4.5 บริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีสำเนำรำยงำนตำมข้ อ 16.4.1 (1) และข้ อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำร เพื่อให้ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
16.4.6 บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจำกกองทุนรวม เว้ นแต่ในกรณีที่ควำมไม่
ถูกต้ องดังกล่ำวมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดกำร :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
17.2. ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมำยงำนด้ ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษำ :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษำกองทุน :
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมังกร
ชื่อ : นำงสำว ชมภูนชุ แซ่แต้
ชื่อ : นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์
ชื่อ : นำย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ชื่อ : นำงสำว ชุติมำ วงษ์ศรำพันธ์ชยั
ชื่อ : นำงสำว รฐำภัทร ลิ ้มสกุล
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นที่ได้ รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้ วยกำรให้ ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทรำบ
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17.7. กำรแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :
ไม่มี
17.8. Prime Broker :
ชื่อ :
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี วันทีส่ ิ ้นสุดอำยุโครงกำร
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก วันที่สิ ้นสุดอำยุโครงกำร
19. การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ :
เว้ นแต่กฏหมำยและ/หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น ในกำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรแก้ ไขหรือวิธีกำร
จัดกำร บริษัทจัดกำรอำจดำเนินกำรด้ วยกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกำรส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนก็ได้
19.1 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรโดยใช้ วิธีกำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หำกปรำกฏว่ำมติเสียงข้ ำงมำก หรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้ อยละ 55 หรื อไม่
เกินร้ อยละ 80 บริษัทจัดกำรจะส่งเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรขอมติและกำรนับมติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลกำร
นับมตินนั ้
19.2 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรื อวิธีกำรจัดกำร บริษัทจัดกำรต้ องได้ รับมติเสียงข้ ำงมำก เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ต้ องได้ รับมติพิเศษ
(1) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวมที่ทำให้ ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
(2) กำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
(3) กำรควบรวมกองทุนรวมระหว่ำงกองทุนรวมที่มีนโยบำยกำรลงทุน ควำมเสี่ยงและระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (risk spectrum) แตกต่ำงกัน
(4) กำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(5) กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ ล่ำสุดในโครงกำร
19.3 บริษัทจัดกำรอำจแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมได้ โดยถือว่ำได้ รับมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว หรือข้ อกำหนดอื่นในทำนองเดียวกัน
โดยกระทำได้ เฉพำะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมซึง่ มีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น
(2) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสัง่ ที่
ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
(3) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อและรำยละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง
(4) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี
นัยสำคัญ หรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
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19.4 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทจัดกำรอำจขอให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนก็ได้ ทังนี
้ ้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจกำหนดเงื่อนไขให้ บริษทั จัดกำรปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในกำรแก้ ไขโครงกำรก่อนให้ ควำมเห็นชอบก็
ได้
(1) กำรเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรขำยและกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2) กำรเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้ สิทธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้ อยลง
(3) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตรำส่วนกำรลงทุนที่สอดคล้ องกับนโยบำยกำรลงทุน
(4) กำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซึง่ ได้ รับ
กำรผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็ นและสมควร
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจำก (1) (2) (3) และ (4)
ทังนี
้ ้ กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมข้ ำงต้ น ต้ องไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ ผลตอบแทน และควำมเสี่ยงของกองทุน
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนยั สำคัญ หรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
19.5 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือวิธีกำรจัดกำรซึง่ กระทำตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อภำยใต้ กรอบกำรพิจำรณำของสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรดังกล่ำวให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ รวมทังแจ้
้ งไปยังผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรำย และเผยแพร่ในลักษณะที่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปสำมำรถเข้ ำตรวจดูได้ ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจำกวันที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวันที่มีผลบังคับใช้ หรือวันที่มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำร แล้ วแต่กรณี
19.6 ในกรณีที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกิ นกว่ำ 1
ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม เว้ นแต่กำรเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจำกัดกำรถือ
หน่วยลงทุน
19.7 ในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครัง้ ใด ไม่ว่ำจะโดยกำรจัดประชุมผู้ถอื หน่วยลงทุนหรือโดยกำรส่งหนังสือขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หำกผู้ถือ
หน่วยลงทุนเห็นว่ำมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในครัง้ นันไม่
้ ชอบด้ วยกฎหมำยหรือบริษัทจัดกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ 129/2 หรื อฝ่ ำฝื นหรือไม่
ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีกำรที่กำหนดตำมมำตรำ 129/3 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำ 1
ใน 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของโครงกำรจั
้
ดกำรกองทุนรวมนัน้ จะร้ องขอให้ ศำลสัง่ เพิกถอนมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครัง้ นั น้ ก็
ได้ แต่ต้องร้ องขอต่อศำลภำยใน 45 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติให้ แก้ ไข
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่ำว ให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดในข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่ วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทังนี
้ ้ กำรขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้ อกาหนดอื่น ๆ :
20.1 กำรถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสำม
ในกรณีที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทจัดกำรจะไม่
นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
และจะดำเนินกำร
แก้ ไขสัดส่วนกำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนันให้
้ มีจำนวนไม่เกินหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้วทัง้ หมด
ของกองทุนรวมนันภำยในสองเดื
้
อนนับแต่วนั ที่ปรำกฏกรณีดงั กล่ำว หรือดำเนินกำรเลิกกองทุนรวมนันทั
้ นที เว้ นแต่เข้ ำข้ อยกเว้ นตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หนังสือเวียน หรือหนังสือซักซ้ อมควำมเข้ ำใจ
ที่เกี่ยวข้ อง ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนำคต
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20.2 กำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเนือ่ งจำกกำรที่กองทุนใช้ บริกำรบุคคลอืน่ (soft commission)
บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำเพื่อกองทุนจำกบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริกำรอันเนื่องมำจำกกำรใช้ บริกำรของบุคคล
ดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยเป็ นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับกำรกระทำที่อำจ
ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนและหลักเกณฑ์ในกำรป้ องกัน ดังต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบำทโดยตรงของควำมเป็ นกองทุนตำมกฎหมำย
ว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่ำบริษัทจัดกำรใช้ บริกำรของบุคคลนันบ่
้ อยครัง้ เกินควำมจำเป็ นเพื่อให้ กองทุนได้ รับประโยชน์จำกบุคคลดังกล่ำว
(churning)
ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุน บริษัทจะกระทำด้ วยควำมเป็ นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อำจมีไว้ ได้
ของกองทุนนันด้
้ วย
ทังนี
้ ้ กรณีที่บริษัทจัดกำรมีกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรรับผลประโยชน์ดงั กล่ำวไว้ ในรำยงำนรอบ
ปี บญ
ั ชีหรือรอบระยะเวลำหกเดือนด้ วย
20.3 ข้ อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผล
บังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดังกล่ำวกำหนดให้ สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign
Financial Institution หรื อ FFI) รำยงำนข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภำษีให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบุคคล
ธรรมดำ/นิติบคุ คล สัญชำติอเมริกนั ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ทำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึง่ เปิ ดหรือมีไว้ กบั FFI นัน้
นอกจำกนี ้ยังปรำกฏด้ วยว่ำในปั จจุบนั มีรัฐบำลในหลำยประเทศกำลังดำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ ำยคลึงกับ
FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดกำรถือว่ำเป็ น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ ต้องเข้ ำผูกพันตนกับหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ ำที่ต้องรำยงำนข้ อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคลสัญชำติอเมริกนั และบุคคลที่ มลี กั ษณะตำมหลักเกณฑ์ที่ FATCA
กำหนด หน้ ำที่ในกำรตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ ำเพื่อหำควำมสัมพันธ์ของลูกค้ ำกับประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ ำที่ในกำรกำหนดให้ ลกู ค้ ำบำง
ประเภทต้ องจัดทำเอกสำรยืนยันตนตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภำยใต้ ข้อกำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ มีสถำนะเป็ น Non-Participating
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรำ 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สินทำงกำรเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (เงินลงทุนทำงตรง) ซึง่ จะเริ่มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทำงอ้ อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Pass-thru) ซึง่ อำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทุนกับสถำบันกำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งจะเริ่มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กำหนดให้ สถำบันกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ ำร่วมผูกพันตนตำมข้ อกำหนดของ FATCA (ซึง่ รวมถึง
ธนำคำรและสถำบันกำรเงินในประเทศไทย ผู้รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ ำที่ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำย
ดังกล่ำวก่อนชำระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงินทังในประเทศไทยและต่
้
ำงประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคื น
หน่วยลงทุน ที่เข้ ำร่วมผูกพันตำมข้ อกำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงับกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับกองทุน
รวมหรือบริษัทจัดกำร ซึง่ อำจทำให้ กองทุนรวมไม่สำมำรถดำเนินกำรลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินกำรลงทุนได้ อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึ งอำจทำ
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถทำรำยกำรผ่ำนทำงผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในกำรดำเนินงำนรวมทังเพื
้ ่อเป็ นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัท จัดกำร
และกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดกำร) จึงเข้ ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริษัท
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จัดกำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบตั ติ ำมภำระผูกพันภำยใต้ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่ กี่ยวข้ องได้ บริษัทจัดกำรและ
กองทุนรวม (ซึง่ รวมทัง้ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฎิบตั ิงำนของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องกำหนด) ให้ คำ
ยินยอมบริษัทจัดกำรและกองทุนและตัวแทนในกำรนำส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษีของสหรัฐอเมริกำ จำนวนและมูลค่ำหน่วย
ลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น) ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริษัทจัดกำร ให้ กบั
หน่วยงำนของรัฐทังในและต่
้
ำงประเทศ ตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนำส่งข้ อมูล เอกสำร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทรำบควำมเกีย่ วข้ องกับประเทศสหรัฐ อเมริกำ
เช่น หนังสือแสดงกำรเสียสิทธิในสัญชำติอเมริกนั หรือกำรให้ ข้อมูลตำมหัวข้ อที่กำหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ หรือกำรแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนำส่งหลักฐำนเพื่อยืนยันกำรเข้ ำร่ว มใน FATCA หรือ
กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ ำสถำบันกำรเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นกำรป้ องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ ้นหำกมีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่ กี่ยวข้ องข้ ำงต้ น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรดำเนิน กำรหรือไม่
แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรกำหนด บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนี ้
ตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบกำรดำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรือได้ ดำเนิ นกำร
ตำมข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้ ในคำขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคำสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(2) ระงับหรือหยุดให้ บริกำร และดำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรำยนันได้
้ เพื่อให้
สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมำยของประเทศไทย
(4) ดำเนินกำรอื่นใดอันเป็ นกำรป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้ กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่ มขึ ้น หำกมีกำรดำเนินกำรที่
สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ ำงต้ น
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็ นควำมจำเป็ น และเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็ นกำรกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริษัทจัด กำร
และกองทุนมีกำรดำเนินกำรที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทำให้ กองทุนอำจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่ำย
หรือถูกปิ ดบัญชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแล้ วข้ ำงต้ น ซึง่ ในทำงปฏิบตั บิ ริษัทจัดกำรจะเลือกดำเนินกำรเฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ ำข่ำยเป็ นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องกำหนด) เท่ำนัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดเพื่อรองรับกำรดำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรได้ สงวนสิทธิไว้ ข้ำงต้ น บริษัทจัดกำร (รวมถึงผู้
ที่เกี่ยวข้ อง) จะดำเนินกำรตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจนำส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงำน หรือดำเนินกำรอื่นใด
ที่รำชกำรกำหนด โดยไม่จำเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่ สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ ตำมที่ประกำศกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนให้ บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ ำจัดกำร
กองทุนรวมแทนด้ วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกัน
มำกกว่ำร้ อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ร้ ูหรือควรรู้ว่ำไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุน
ได้ ทังนี
้ ้ หำกมีเหตุจำเป็ นและสมควร บริษัทจัดกำรอำจขอให้ สำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคัดเลือกบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
รำยใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในกรณีทมี่ ีค่ำใช้ จ่ำยเกิดขึ ้นจำกกำรเปลี่ยนบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรรำยเดิมจะ
เป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรเลิกกองทุนรวม
ต่อไป
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22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการอนุมัติให้ จัดตัง้ กองทุนรวมเป็ นการทั่วไป :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรอนุมตั ิให้ จดั ตังกองทุ
้
นรวมแบบเป็ นกำรทัว่ ไป (auto approve) และกำรฝ่ ำฝื น
หรือกำรไม่ปฏิบตั ินนก่
ั ้ อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่ผ้ ลู งทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเยียวยำควำมเสียหำยให้ แก่ผ้ ลู งทุนโดยไม่ชกั ช้ ำ โดยในกรณีที่ไม่
สำมำรถตกลงกันได้ บริษัทจัดกำรจะยินยอมให้ นำข้ อพิพำทเข้ ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่ปฏิบตั ิตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม และกฎหมำย
ว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกำหนดใน
โครงกำรขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสัง่ ดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ดำเนินกำรให้ เ ป็ นไปตำมกฎหมำย
ประกำศ กฎ หรือคำสัง่ นัน้ ให้ ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมโครงกำรแล้ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอำนำจลง
นำมในข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทังนี
้ ้ กำรลงนำมในข้ อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับกำรแต่งตังโดยชอบ
้
ให้ ถือว่ำผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
กำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมประสงค์ในกำรซื ้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุน รวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ
ให้ ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้ อกำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนและบริ ษัท
จัดกำรกองทุนรวม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ำยข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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ส่ วนที่ 2 ข้ อผูกพัน
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
ที่อยู่ (ภำษำอังกฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรมีสิทธิดงั นี ้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือ
ซักซ้ อมควำมเข้ ำใจ ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และทีแ่ ก้ ไขเพิ่มเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.)
1.1 ได้ รับค่ำตอบแทนในกำรจัดกำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้ จ่ำยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
1.2 มอบหมำยกำรจัดกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรลงทุน กำรปฏิบตั ิกำรด้ ำนงำนสนับสนุน (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนุญำตให้
บริษัทจัดกำรมอบหมำยให้ บคุ คลอื่นกระทำกำรแทนได้
1.3 แต่งตังบุ
้ คคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตั ิหน้ ำที่ให้ แก่กองทุน เช่น ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ทีป่ รึ กษำกำรลงทุน ที่
ปรึกษำกองทุน ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ให้ บริกำรด้ ำนข้ อมูล ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ตำมที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร
1.4 รับชำระหนี ้เพื่อกองทุนด้ วยทรัพย์สินอื่นแทนกำรชำระหนี ้ด้ วยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ ตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
1.5 ชำระค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
1.6 จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดกำรสัง่ ซื ้อ-ขำยคืนหรือสับเปลีย่ นหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกำหนดกำรชำระคืนค่ำขำยหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้
ตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
1.7 กระทำนิติกรรมหรื อสัญญำใดๆ ในนำมของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดกำรมีอำนำจกระทำได้ ภำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
1.8 สิทธิที่จะละเว้ นไม่ปฏิบตั ิตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดกำร และ/หรือ ผู้จดั กำรกองทุนมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ ว่ำมติดงั กล่ำว ไม่เป็ นไป
ตำม ขัด หรือฝ่ ำฝื นกฎหมำย ก.ล.ต.
1.9 ปฏิบตั ิกำรอื่น ๆ เพื่อให้ บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษำไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใต้ ขอบเขต หน้ ำที่ และควำม
รับผิดชอบของบริษัทจัดกำร
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2. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษทั จัดกำร
บริษัทจัดกำรมีหน้ ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบดังนี ้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อกฎหมำย ก.ล.ต.
2.1 กำรจัดตังเปลี
้ ่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และกำรเลิกกองทุน
2.1.1 ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่ เป็ นเงินได้ จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็ นกองทุนรวมต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน
15 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
2.1.2 ดำเนินกำรขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงกำรของกองทุนรวม ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
2.1.3 แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ว ยกเว้ นกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทุนโครงกำรและกำรแก้ ไขเพิ่มเติมจำนวนและ
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้วทังหมดของกองทุ
้
นให้ แก่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมนัน้
2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจัดกำรตำมหัวข้ อ "วิธีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีจดั กำร"
2.1.5 ดำเนินกำรเลิกกองทุนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในหัวข้ อ "กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม"
2.1.6 จัดให้ มีกำรชำระบัญชีตำมหัวข้ อ "กำรชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร"
2.2 กำรบริหำรกองทุน
2.2.1 จัดกำรลงทุนโดยใช้ ควำมสำมำรถเพื่อพิทกั ษ์ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงเต็มที่ โดยคำนึงและรักษำผลประโยชน์สงู สุดให้ แก่ผ้ ถู ือหน่ วย
ลงทุน และตังอยู
้ ่บนหลักแห่งควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและควำมรอบคอบระมัดระวัง
2.2.2 จัดกำรกองทุนให้ เป็ นไปตำมโครงกำรที่ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันที่ทำไว้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
2.2.3 แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินของบริษัทจัดกำร และนำทรัพย์สินของกองทุนไปฝำกไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
2.2.4 จัดให้ ได้ มำซึง่ ผลประโยชน์ที่ได้ จำกกำรนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
2.2.5 สัง่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภำพ จำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนชำระและรับชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์
2.2.6 จัดให้ มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้ จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรของกองทุนตำมที่กำหนดไว้ ใน
หัวข้ อ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
2.2.7 เข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อ
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุน
2.2.8 ดูแล ติดตำม รักษำสิทธิของกองทุน ดำเนินกำรฟ้องร้ อง บังคับคดี หรือกระทำกำรอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมำย เพื่อประโยชน์ของกองทุน รวม
2.2.9 พิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขและวิธีกำรทีก่ ำหนดไว้ ในหัวข้ อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล" และ "กำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน" (ถ้ ำมี)
2.2.10 ขอมติพิเศษจำกผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
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2.2.11 จัดให้ มีกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนอย่ำงสม่ำเสมอและเปิ ดเผยผลกำรดำเนินงำนตลอดจนข้ อมูลอืน่ ที่เกี่ยวกับควำมเป็ นไปของกองทุน
นันในแต่
้
ละช่วงเวลำ
2.3 กำรจัดทำบัญชี กำรรำยงำน และกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
2.3.1 จัดทำงบกำรเงินของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรบัญชี
2.3.2 จัดทำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำบัญชีหรือปี ปฏิทินเพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทนิ และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 เดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันสิ ้นปี บญ
ั ชี หรือในกรณี
ของกองทุนรวมเปิ ด หำกเลือกจัดทำและส่งรำยงำนตำมปี ปฏิทินให้ ส่งรำยงำนภำยใน 4 เดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันสิ ้นปี ปฏิทิน รวมทังจั
้ ดทำรำยงำน
ทุกรอบระยะเวลำ 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทิน เพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลำ 6 เดือนนัน้ และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 2 เดือน นับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลำ 6 เดือนดังกล่ำว
หรือเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ ในกรณีเลือกจัดทำและส่งรำยงำนตำมรอบปี บญ
ั ชี ให้ บริษัทได้ รับยกเว้ นไม่ต้องจัดทำและส่งรำยงำนดังกล่ ำวในรอบ
ระยะเวลำ 6 เดือนหลังสำหรับปี บญ
ั ชีนนั ้
บริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีรำยงำนของรอบระยะเวลำล่ำสุดไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดูได้ และจัดสำเนำให้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ
ทังนี
้ ้ กำรส่งรำยงำนรอบระยะเวลำบัญชีและรำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดือน ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมวิธีกำรที่ประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
กองทุนรวมที่ม่งุ เน้ นกำรลงทุนเพียงครัง้ เดียวซึง่ มีอำยุกองทุนไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิไม่จดั ทำ
รำยงำนรอบระยะเวลำบัญชี และรำยงำนรอบระยะเวลำ 6 เดือน ซึง่ เป็ นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
2.3.3 จัดทำรำยงำนฐำนะกำรลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.4 จัดทำรำยงำนกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.5 คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
2.3.6 จัดทำรำยงำนโดยระบุชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ซึง่ มิได้ เกิดจำกกำรลงทุนหรือได้ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมำเพิ่มเติม พร้ อมทังวั
้ นที่หลักทรัพย์หรือทรั พย์สินอื่นมี
มูลค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดพร้ อมสำเหตุ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นนันมี
้ มลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด พร้ อมทังจั
้ ดทำสำเนำไว้ ที่บริษทั จัดกำรเพื่อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถ
ตรวจสอบได้
2.3.7 สำหรับกองทุนเปิ ดจัดทำหนังสือชี ้ชวนใหม่ ให้ เป็ นปั จจุบนั ทุกรอบปี บญ
ั ชีและจัดส่งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วันนับตังแต่
้
วันถัดจำกวันสิ ้นปี บญ
ั ชี
2.3.8 ประกำศข้ อมูล รำยงำน รำยละเอียด กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
2.4 กำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน
2.4.1 จัดให้ มีเอกสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด รวมทังจั
้ ดให้ มีกำรแจกจ่ำยข้ อมู ลที่เป็ น
สำระสำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้ แก่ผ้ ูลงทุนอย่ำงเพียงพอ และจัดเตรียมข้ อมูลที่เป็ นรำยละเอียดของโครงกำรไว้ เพื่อให้ ผ้ ลู งทุน
ตรวจดูหรือร้ องขอได้
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2.4.2 ดำเนินกำรในกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ให้ เป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.4.3 ขำย รับซื ้อคืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่ระบุในโครงกำร
2.4.4 จัดให้ มีและเก็บรักษำไว้ ซงึ่ ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีทบี่ ริษัทจัดกำรมอบหมำยให้ ผ้ อู ื่นเป็ นนำยทะเบียน จะเก็บรักษำทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทุน ณ ที่ทำกำรของนำยทะเบียนผู้ถอื หน่วยลงทุน
2.4.5 เปิ ดบัญชีกองทุนและจัดให้ มีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุน
2.4.6 ขอควำมเห็นชอบจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดำเนินกำรตำมข้ อ "กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน"
2.4.7 ดำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้ รับกำรจัดสรรแล้ ว โดยเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนจำกกำรขำย สับเปลี่ยนเข้ ำกองทุน รับ
ซื ้อคืน หรือสับเปลี่ยนออกจำกกองทุน ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน
2.5 กำรแต่งตังบุ
้ คคลอื่น
2.5.1 จัดให้ มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สอบบัญชี ผู้ชำระบัญชีของกองทุน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.5.2 แจ้ งให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทรำบถึงข้ อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในโครงกำรและข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร
(ถ้ ำมี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่ ำฝื นข้ อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในโครงกำรและข้ อผูกพัน
ระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนนันโดย
้
ไม่ชกั ช้ ำ
2.5.3 แจ้ งหรื อขอควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับกำรแต่งตังหรื
้ อเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับกำร
จัดกำรกองทุนรวม
2.6 กำรดำเนินกำรอื่นๆ
ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้ เป็ นไปตำมโครงกำรและข้ อกำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่ปฏิบตั ิตำมข้ อผูกพัน โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ
กฎ หรือคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้ อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมขัดหรือแย้ งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสัง่ ดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนได้ ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสัง่ นัน้ ให้
ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมข้ อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมแล้ ว
เงือ่ นไขกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร :
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยคำสัง่ ของสำนักงำน หรือโดยเหตุอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้ องดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ บริษทั จัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เข้ ำทำหน้ ำที่ต่อไปได้ ซึง่ รวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ให้ แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2724-3377
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ได้ รับค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ในหัวข้ อ ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ของโครงกำรจัดกำร และในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
(2) บอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในสัญญำ ทังนี
้ ้โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(3) แต่งตังผู
้ ้ ทำหน้ ำที่เก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศที่กองทุนได้ ไปลงทุนไว้
2. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ตลอดจนภำระผูกพันตำมที่กำหนดไว้ ในเอกสำรดังต่อไปนี ้อย่ำงเคร่งครัด
(ก) โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
(ข) ข้ อกำหนดที่ทำไว้ ระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผู้ถือหน่วยลงทุน
(ค) มำตรำ 125 มำตรำ 126 มำตรำ 129 และมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์”) และ
(ง) ประกำศที่เกี่ยวข้ องของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และสำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. ทังในปั
้ จจุบนั และที่จะมีแก้ ไข
เพิ่มขึ ้นในอนำคต
(2) รับรองควำมถูกต้ องในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนทีบ่ ริษัทจัดกำรได้ คำนวณไว้ แล้วเมื่อเห็นว่ำกำร
คำนวณถูกต้ องตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและกฎหมำย
(3) จัดทำรำยงำนโดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้ นกระทำกำรจนก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนหรือในกรณีที่บริษัทจัดกำร
ไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ ำทีห่ รือภำระผูกพันตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ (1) ข้ ำงต้ น และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ แก่สำนักงำน กลต. ภำยใน 5 วันนับจำกวันทีผ่ ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
(4) แจ้ งให้ บริษัทจัดกำรทรำบถึงกรณีทบี่ ริษัทจัดกำรไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่หรือภำระผูกพันตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ (1) ข้ ำงต้ น
(5) ดำเนินกำรฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ของตน หรือฟ้องร้ องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร ทังนี
้ ้
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้ รับคำสัง่ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรฟ้องร้ องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกชำระจำกทรัพย์สินของกองทุนได้
(6) ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ชู ำระบัญชีปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ซึง่ รวมถึงมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หำกผู้ชำระ
บัญชีไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รำยงำนให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. ทรำบ และดูแลให้ สินทรัพย์ของกองทุนอยู่ในควำมดูแล
ของตนจนกว่ำกระบวนกำรชำระบัญชีจะแล้ วเสร็จ
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(7) แสดงควำมเห็นของผู้ดแู ลผลประโยชน์ เกี่ยวกับกำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนของกองทุนในระหว่ำงปี ที่ผ่ำนมำตำมกฎหมำย โดยแสดงไว้ ใน
รำยงำนประจำปี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน
(8) จัดทำบัญชีของกองทุนและดูแลรักษำสินทรัพย์ของกองทุน
(9) จัดทำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่จำเป็ นเพื่อแสดงรำยกำรธุรกรรมทังหมดที
้
่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทำขึ ้นในกำรปฏิบตั ิตำมหน้ ำทีแ่ ละภำระ
ผูกพันของตนตำมสัญญำนี ้ รวมทังจั
้ ดทำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยและโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมกำหนด
(10) จัดทำและเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ของกองทุนเพื่อให้ บริษัทจัดกำรสำมำรถเผยแพร่รำยงำนประจำปี และรำยงำนทุกรอบ
ระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตำมที่กฎหมำยกำหนด
(11) เก็บรักษำ จัดทำ และจัดส่งใบรับรอง เช็ค รำยงำนกำรเงิน คำบอกกล่ำวและเอกสำรอื่น ๆ ที่บริษัทจัดกำรหรือกองทุนต้ องจัดทำหรือจัดส่งให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนหรือตำมคำสัง่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(12) กระทำกำรอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ข้ำงต้ น
(13) ปฏิบตั ิหน้ ำที่อื่น ๆ ตำมที่ตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรกับบริษัทจัดกำรโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ หำกผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ต้องปฏิบตั ิหน้ ำที่นอกเหนือจำกที่กำหนดตำมสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทนเพิ่ มเติม
ตำมแต่จะตกลงร่วมกันกับบริษัทจัดกำร
(14) ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้ โดยเคร่งครัด
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ ำที่ดแู ลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ ำที่ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำทีต่ ่อไปได้ ซึง่ กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองควำมถูกต้ องและครบถ้ วนของสิง่ ที่ส่งมอบให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ ดแู ล
ผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทำกำร งดเว้ นกระทำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ ในกำรดูแลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือ หน่วยลงทุน
อำจใช้ สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้ องบังคับคดีกับผู้ดแู ล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ำกำรกระทำนันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ ำที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นกำรดำเนินกำรใน
ลักษณะที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทรำบข้ อมูลดังกล่ำวมิ ได้ แสดงกำร
คัดค้ ำน
ในกรณีที่กำรดำเนินกำรใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ดำเนินกำรขอมติ ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มีอำนำจ
ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้ เงื่อนไขสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำได้ ต่อเมื่อ
ได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
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(1) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวให้ อีกฝ่ ำย
หนึ่งทรำบล่วงหน้ ำเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วันหรือน้ อยกว่ำ 90 วันในกรณีที่เป็ นควำมยินยอมร่วมกัน โดยทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อแจ้ งให้ อีกฝ่ ำย
หนึ่งทรำบ
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้ อันเป็ นสำระสำคัญของสัญญำนี ้
คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำได้ โดยบอกกล่ำวล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรหรือมีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอื่นใดและบริษัทจัดกำรและผู้ดแู ลผลประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
ำยไม่
สำมำรถตกลงที่จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำให้ สอดคล้ องกับประกำศคำสัง่ ระเบียบและข้ อบังคับดังกล่ำว ทังนี
้ ้ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมี
ผลเป็ นกำรเพิ่มภำระหน้ ำที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ ำทีด่ งั กล่ำว ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญำ
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่ำวให้ บริษัทจัดกำรทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ ำงมำกซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้วทังหมดของ
้
กองทุน เรียกร้ องให้ มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นำข้ อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดกำรกองทุนหรือข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนไปเปิ ดเผยหรือใช้ ในทำงที่ก่อหรือ
อำจก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุน หรือก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดกำรสำมำรถบอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์
ทังนี
้ ้กำรบอกเลิกสัญญำจะต้ องบอกกล่ำวล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 15 วัน
(6) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขำดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้ อใดตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั กำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษทั จัดกำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏ
จำกกำรตรวจสอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ทำกำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภำยในระยะเวลำที่กำหนดแล้ วให้ บริษัท
จัดกำรแจ้ งกำรแก้ ไขดังกล่ำวให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ แก้ ไขเสร็จสิ ้นหำกผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้ แก้ ไขให้
ถูกต้ องภำยในเวลำกำหนด บริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรขออนุญำตเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับ
แต่วนั ครบกำหนดเวลำให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ ว บริษัทจัดกำรจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดแู ล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
(7) ในกรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ให้ กระทำได้ ต่อเมื่ อบริษัท
จัดกำรได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ ว
ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ ำข้ อยกเว้ นให้ กระทำได้ หำกเป็ นกรณี
ที่มีนยั สำคัญและไม่สำมำรถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีอำนำจบอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนำคำรสแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2724-3377
และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.อนุญำต และ/หรือ ศูนย์รั บฝำก
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็ นต้ น และ/หรือ ผู้รับฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้ องที่บริษัทจัดกำร และ/
หรือผู้ดแู ลผลประโยชน์แต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเก็บรักษำทรัพย์สินในต่ำงประเทศ
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3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมังกร
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชันที
้ ่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำงสำว ชมภูนชุ แซ่แต้
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชันที
้ ่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนุตร์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชันที
้ ่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำย อุดม ธนูรัตน์พงศ์
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชันที
้ ่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำงสำว ชุติมำ วงษ์ศรำพันธ์ชยั
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชันที
้ ่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
ชื่อ : นำงสำว รฐำภัทร ลิ ้มสกุล
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
100/19 ชันที
้ ่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำวในส่วนที่
เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและข้ อตกลงในกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผู้สอบบัญชี
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 12 แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
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5. ผู้จัดจาหน่ าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็ นปั จจุบนั ได้ ในหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลกองทุนรวม
(คำถำมและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม)
หมำยเหตุ:
บริษัทจัดกำรอำจแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนเพิม่ เติมหรือยกเลิกกำรแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนในภำยหลัง โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีของกำร
แต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนดังกล่ำวอำจเป็ นบุคคลธรรมดำหรือนิติบคุ คลที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ ให้ ควำมเห็นชอบเพื่อทำ
หน้ ำที่เป็ นผู้สนับสนุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนที่ได้ รับกำรแต่งตังจะต้
้ องปฏิบตั ิงำนได้ ภำยใต้ ระบบงำนเดียวกันกับผู้สนับสนุนที่ปฏิบตั ิหน้ ำที่อยู่ก่อน
แล้ ว
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน
(1) ได้ รับค่ำธรรมเนียมกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) ตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำร
(2) บอกเลิกกำรเป็ นผู้สนับสนุนตำมข้ อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
2. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน
(1) แจกจ่ำยหนังสือชี ้ชวนของกองทุน คำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนและคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย
(2) รับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนจำกผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและชำระค่ำขำยคืน หน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจำตัว (ถ้ ำมี) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นคำขอใช้ บริกำรกองทุนกับบริษัทจัดกำร
(4) คืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร
(5) ยืนยันกำรซื ้อ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(6) ทำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ ำทีด่ งั กล่ำวข้ ำงต้ น
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7. ผู้ดูแลสภาพคล่ อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ ได้ เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่ อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :

9. ที่ปรึกษา :
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกำรลงทุน) :
9.2.ที่ปรึกษำกองทุน :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกองทุน) :
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ผู้รับมอบหมำยงำนด้ ำนกำรจัดกำรลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
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13. สิทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :
กองทุนนี ้จะไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่ำงอำยุโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนพร้ อมกับสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนโดย
อัตโนมัติทงหมดไปยั
ั้
งกองทุนเปิ ดกรุงศรีตรำสำรเงิน-สะสมมูลค่ำ (KFCASH-A) หรือกองทุนเปิ ดตรำสำรหนี ้อื่นที่มลี กั ษณะใกล้ เคียงกันกองทุนใด
กองทุนหนึ่ง โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในหัวข้ อ
"กำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน"
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปั นผล :
ไม่มี
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ผ้ รู ับโอนหน่วยลงทุนมีลกั ษณะเป็ น “ผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อยหรือผู้มีเงินลงทุนสูง” ตำมที่ประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด รวมทังที
้ ่จะประกำศและแก้ ไขเพิ่มเติมในอนำคต เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน
(1) ผู้โอนจะต้ องมำยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่สำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงำนผู้สนับสนุนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่
ผู้รับโอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผู้รับโอนจะต้ องดำเนินกำรตำมขันตอน
้
ในหัวข้ อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” ก่อนแล้ วผู้โอนจึง
ทำกำรโอนหน่วยลงทุนให้ ผ้ รู ับโอนได้
(2) ผู้โอนจะต้ องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจำกที่ได้ รับค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผู้โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกั บ
ภำษีพร้ อมสำเนำคำขอโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ โู อนไว้ เป็ นหลักฐำน
(4) ในกรณีที่ผ้ โู อนมีใบสำคัญหน่วยลงทุนและต้ องกำรโอนหน่วยลงทุน จะต้ องนำส่งใบสำคัญหน่วยลงทุนคืนให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อทำ
กำรโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หำกผู้รับโอนต้ องกำรได้ ใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้ องยื่นเรื่องกำรขอให้ ออกใบสำคัญ
หน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ"
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ โู อนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภำยใน 7 วันทำ
กำร นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้ องสมบูรณ์
ทังนี
้ ้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้ สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนเรียบร้ อ ยแล้ว
13.4. ข้ อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน :
(1) บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ลู งทุนอื่นที่มิใช่ “ผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อยหรือผู้มีเงินลงทุนสูง” เว้ นแต่เป็ นกำรโอน
ทำงมรดก ซึง่ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
(2) กองทุนนี ้มีข้อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริษัทจัดกำรจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีทกี่ ำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจำกัด
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กำรถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีเข้ ำข้ อยกเว้ นตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้ วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้ ำทีข่ องบริษัทจัดกำร
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรลงทุนหรือแก้ ไขวิธีจดั กำร :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ บริษัทจัดกำรทำกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือแก้ ไขวิธีกำรจัดกำรได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “กำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีกำรจัดกำร”
(2) ในกรณีที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้วทังหมด
้
บริษัทจัดกำรหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ ำของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus
account) จะไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้วทังหมด
้
13.6. สิทธิในกำรได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดกำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีกำรชำระบัญชี ตำมหลักเกณฑ์ และวิ ธีกำรที่ระบุไว้
ในหัวข้ อ “กำรชำระบัญชีกองทุน และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร”
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลีย่ นแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ เมื่อผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ ำงมำกซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังสิ
้ ้นของโครงกำร
จัดกำรและ เมื่อได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ ว
(2) กำรจัดกำรกองทุนอยู่ภำยใต้ กำรดูแลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ ซึง่ เป็ นสถำบันกำรเงินที่มนั่ คงมีชื่อเสียงและควำมรู้ควำมสำมำรถ อันจะเป็ นกำร
ควบคุมให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ติ ำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรที่ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่จำเป็ นต้ องติดตำมด้ วยตนเองตลอดเวลำ
(3) กำรร่วมลงทุนในกองทุนนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้ บริษัทจัดกำรและผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นผู้สนับสนุนของตนในกำรจัดกำร และดูแล
ทรัพย์สินทังปวงของกองทุ
้
นดังนัน้ จึงไม่จำเป็ นต้ องมีกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรใดๆ เว้ นแต่บริษัทจัดกำรผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรือตำมมติเสียง
ข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของโครงกำรจั
้
ดกำร
13.8. อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีควำมรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ครบ
กำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมประสงค์ในกำรซื ้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
ยอมรับที่จะผูกพันตำมข้ อกำหนดในข้ อผูกพันซึง่ ลงนำมโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับกำรแต่งตังจำกบริ
้
ษัทจัดกำรกองทุนรวมโดยชอบ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรได้ รับประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตำม
ข้ อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้ วย
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14. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ :
14.2.1. โครงกำรจัดกำรจะใช้ ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิ ดบัญชี
กองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอียดในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึง่ ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วย
ลงทุนร่วมกันบริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่ำนันเป็
้ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถื อหน่วยลงทุน
และจะถือเอำบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ จะต้ องเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในใบคำขอเปิ ด
บัญชีกองทุน
14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยให้ เป็ นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)
ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีกำรจองซื ้อ ซื ้อ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อ
เป็ นกำรยืนยันจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ จำนวนเงินที่ได้ รับให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรส่งมอบ
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทำงไปรษณีย์ภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร
หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งควำมประสงค์ไว้ ซึง่ จะนำส่งภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิ ้นสุดระยะเวลำเสนอ
ขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็ น สมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ในภำยหลัง โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
(2) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนได้ รับคำขอเปิ ด
บัญชีกองทุน รวมทังเอกสำรหลั
้
กฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี และ/หรือคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และผู้สงั่ ซื ้อได้ ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ว บริษัท
จัดกำรหรือผู้สนับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้ องเป็ นผู้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้ วยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงลำยมือชื่อในสมุด บัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกันนัน้
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่ อบริษัทจัดกำร
ได้ รับชำระเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องครบถ้ วน และผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรเรียบร้ อยแล้ ว และให้ ถือ
ว่ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนออกให้ ในนำมบริษัทจัดกำรแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อเป็ นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทุนของ
กองทุนและให้ ใช้ เป็ นหลักฐำนในกำรซื ้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุน
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ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ ำที่ที่จะต้ องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำให้ บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนบันทึกรำยกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนให้ เป็ น
ปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทำกำรถัดจำกวันที่
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุ นจะ
ถือว่ำถูกต้ องเมื่อรำยกำรดังกล่ำวตรงกันกับข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็ น หนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในภำยหลัง โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้ อ้ำงอิงต่อบริษัทจัดกำร
กองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจำเป็ นต้ องใช้ ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้ องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
ไม่มี
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์ สินอื่นให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
หำกมีกำรผิดนัดชำระหนี ้หรือมีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องของกองทุนรวมจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ บริษัท จัดกำรจะ
รับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ในกำรจัดกำรกองทุนรวมในกรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชำระหนี ้ ดังนี ้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัท
จัดกำรได้ บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ นศูนย์เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สนิ ที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่ำวและเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สนิ ที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ มำรวม
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สนิ ที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ตกลงรับชำระหนี ้ด้ วย
ทรัพย์สินดังกล่ำวแทนเงิน ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนดโดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต.
ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ บริษัทจัดกำรอำจจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินนันได้
้ และใน
กรณีที่มีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษัทจัดกำรจะจ่ำยจำกเงินสำรองรำยได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้ จำกกำรบริหำรทรัพย์สินนัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดกำรจะเฉลี่ยเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำร
รับชำระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีสิทธิในเงินได้ สทุ ธินนภำยใน
ั้
45 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่มีเงินได้ สทุ ธิ และจะแจ้ งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
เฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่บริษทั จัดกำรได้ เฉลีย่ เงินคืน เว้ นแต่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลำกำรเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่ำงอื่น
ในกำรเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตำมข้ อ 16.1.3 หำกบริษัทจัดกำรมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่ำ เงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภำระ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรอำจนำเงินได้ สทุ ธิดงั กล่ำวไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่กำรเฉลี่ยเงินคื นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนจะคุ้มกับภำระค่ำใช้ จ่ำยก็ได้ ทังนี
้ ้ หำกได้ มีกำรจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้จนครบถ้ วนและปรำกฏว่ำเงินได้ สทุ ธินนไม่
ั ้ ค้ มุ กับ ภำระ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดกำรอำจนำเงินได้ สทุ ธิดงั กล่ำวมำรวมคำนวณเป็ นมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนก็ได้
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16.1.4 เมื่อมีกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ นศูนย์แล้ ว ต่อมำปรำกฎว่ำกองทุนรวมได้ รับชำระหนี ้ตำมตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ อง
ดังกล่ำวเป็ นเงิน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมควำมในข้ อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ได้ บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรหนี ้หรือสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดกำรจะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนตำมมติ
พิเศษในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ถอื หน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจัดกำรจะระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้ จำกกำรรับ
ชำระหนี ้ มูลค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำย พร้ อมเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรรับชำระหนี ้
16.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนี ้ บริษัทจัดกำรจะนำทรัพย์สนิ ดังกล่ำวมำรวมคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะ
กำหนดรำคำทรัพย์สินนันเพื
้ ่อใช้ ในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ มำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนดโดย
ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะดำเนินกำรกับทรัพย์สินดังกล่ำวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ ได้ บริษัทจัดกำรอำจมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
รวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ ได้ บริษัทจัดกำรจะจำหน่ำยทรัพย์สนิ ดังกล่ำวในโอกำสแรกทีส่ ำมำรถกระทำ
ได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว บริษัทจัดกำรอำจ
จัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำว
ในกรณีที่มีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษัทจัดกำรจะจ่ำยจำกทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรำย
ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสิทธิใน
เงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรไม่ต้องนำตรำสำรหนี ้หรือสิ ทธิเรียกร้ องนันมำรวม
้
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
16.4 วิธีกำรชำระค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษั ท
จัดกำรจะต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
กำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะชำระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ เวลำที่กำหนด เท่ำนัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่จดั ให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้ สนั นิษฐำนไว้ ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และกำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทังกำรให้
้
สิทธิหรือกำรจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หำกได้ กระทำตำมข้ อกำหนดในข้ อผูกพันหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้
ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ ำที่แล้ ว
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บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่ของบริษทั จัดกำร
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุน
สถำบัน ผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตำมที่กำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ค) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่กำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ง) กำรโอนหรือกำรจำนำหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อน
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยกำรลงทุนของกองทุน
18. ข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน :
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม ยกเว้ นใน
กรณีเข้ ำข้ อยกเว้ นตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำทีข่ อง
บริษัทจัดกำร
19. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือกฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หำกบริษทั จัดกำรกองทุนรวมได้ ดำเนินกำร
ไปตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมำโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็
้
นชอบให้ ดำเนินกำรดังกล่ำวและมีผลผูกพันตำมมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดำเนินกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำย ให้ ถือว่ำมตินนเสี
ั ้ ยไป
ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถื อหน่วยลงทุน (มติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ ไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ ำร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้ นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน กำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนอกจำกจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ ในข้ อ
ผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่กำหนดในประกำศนี ้แล้ ว ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ำกัน ต้ องได้ รับ มติเสียง
ข้ ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ต้ องได้ รับมติเสียงข้ ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต้ องได้ รับมติเสียงข้ ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
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20. วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน :
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันที่เป็ นไปตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสำระสำคัญที่เป็ นไปตำมและไม่ขดั หรือ แย้ งกับ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยดังกล่ำว ให้ ถือว่ำข้ อผูกพันส่วน
ที่แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญำ
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถอื หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เรื่องที่กระทบ
ต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ให้ รวมถึง
(ก) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตำมข้ อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน.
19/2554
(ค) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมข้ อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้ อกำหนด
เกี่ยวกับกำรแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมื่อได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วย
ลงทุน
(ก) เป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสำระสำคัญสอดคล้ องกับโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยได้ รับมติโดยเสียงข้ ำงมำกหรือมติ
พิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน แล้ วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันนันเหมำะสม
้
มีควำมจำเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่ วย
ลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันไม่ว่ำกรณีใด
ต้ องกระทำเป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังประทั
้
บตรำบริษทั
(ถ้ ำมี) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถ
ตรวจดูได้ รวมทังจั
้ ดส่งสรุปกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและควำมจำเป็ นให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพร้ อมกับกำรส่งรำยงำนประจำปี ของ
กองทุนรวม
21. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. กำรระงับข้ อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร : มี
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรตกลงให้ มีกำรระงับข้ อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีที่บริษัทจัดกำรปฎิบตั ิไม่เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้
และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดควำมเสียหำย
แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถนำข้ อพิพำทเข้ ำสู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
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22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในกำรเลิกกองทุน :
22.1.1 หำกปรำกฏว่ำกองทุนมีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่ำ 35 รำยในวันทำกำรใด
22.1.2 สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป หำกปรำกฏว่ำ
(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ว
ทังหมดของกองทุ
้
นรวมนัน้ เว้ นแต่เข้ ำข้ อยกเว้ นตำมที่สำนักงำนฯ ประกำศกำหนด
(2) ในกรณีที่ปรำกฏพฤติกำรณ์ว่ำบริษทั จัดกำรดำเนินกำรใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็ นกำรปกปิ ดหรื ออำ
พรำงลักษณะที่แท้ จริงในกำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้วทังหมดของกองทุ
้
นรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(3) มีกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดกำรมิได้ ปฏิบตั ิหรือดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ในกำรจัดส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชี ้ชวนและกำรเสนอขำย
หน่วยลงทุน
(4) ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมผู้ลงทุนประเภทสถำบัน หำกปรำกฎข้ อเท็จจริงว่ำมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็ นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผ้ ลู งทุนประเภท
สถำบันตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
(5) บริษัทจัดกำรไม่ปฏิบตั ิหรือไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมคำสัง่ ของสำนักงำนฯ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำ
ด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำทีข่ องบริษัทจัดกำร
22.1.3 สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะเพิกถอนกำรอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดกำรกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำอำจมีกำรจัดตังกองทุ
้
น
รวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเพื่อกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นกำรเฉพำะ หรือเพื่อเป็ นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงำนฯ ได้ ดำเนินกำรแจ้ งให้ บริษัทจัดกำรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องทำกำรชี ้แจง แสดงเหตุผล
ข้ อเท็จจริง และหลักฐำน ซึง่ ในกรณีที่ไม่มีกำรชี ้แจง หรื อชี ้แจงแล้ วแต่ไม่อำจพิสจู น์หรือทำให้ เชื่อได้ ว่ำกำรจัดตังกองทุ
้
นรวมเป็ นกำรจัดตังกองทุ
้
นรวม
เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่ำงแท้ จริง และสำนักงำนฯ สัง่ ให้ บริษัทจัดกำรทำกำรแก้ ไข หรือดำเนินกำรใด ๆ และบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมที่
สำนักงำนฯ สัง่ ได้ หรือดำเนินกำรแล้วแต่ไม่สำมำรถทำให้ กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่ำงแท้ จริง
22.1.4 เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีที่บริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้ นกระทำกำรจนก่อให้ เกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ ำทีข่ องตน
22.1.5 เมื่อได้ รับควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ เเล้วทังหมดของ
้
โครงกำรจัดกำร
22.1.6 ในกรณีที่ภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ ว ปรำกฏว่ำไม่มีตรำสำรที่สำมำรถลงทุนได้ อย่ำงเหมำะสมและ/หรือกรณีอื่นใดตำมที่
กำหนดไว้ ในโครงกำร บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงกำรจัดกำรและดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ประกำศกำหนด
22.1.7 กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนเมื่อครบอำยุโครงกำร
(1) วันเลิกโครงกำรได้ แก่ วันถัดจำกวันครบอำยุโครงกำร
(2) บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรชำระบัญชีกองทุนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
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22.2. กำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำร เมื่อเลิกกองทุนรวม :
22.2.1 แจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทรำบก่อนวันเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร โดยวิธีกำรดังนี ้
(ก) แจ้ งเป็ นหนังสือถึงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(ข) แจ้ งสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดั ไว้ บนเว็บไซต์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ค) แจ้ งตลำดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนันเป็
้ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
22.2.2 ดำเนินกำรด้ วยวิธีกำรใดๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทัว่ ไปทรำบเรื่องดังกล่ำวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร
เช่น ประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น และ
22.2.3 จำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแสรำยวัน เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ และตัว๋ สัญญำใช้ เงินที่มี
กำหนดระยะเวลำใช้ เงินคืนเมื่อทวงถำม ให้ เสร็จสิ ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
22.2.4 กรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเพรำะเหตุอื่นนอกเหนือกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนเมื่อครบอำยุโครงกำร บริษัทจัดกำรจะ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีกำรชำระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชำระบัญชีทสี่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบเพื่อทำหน้ ำที่รวบรวม และ
แจกจ่ำยทรัพย์สินที่คงเหลือจำกกำรชำระหนี ้สินของกองทุนรวมแล้ วให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุน รวมทังท
้ ำกำรอย่ำงอื่นตำมแต่จำเป็ นเพื่อชำระบัญชีกองทุน
ให้ เสร็จสิ ้น ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด
สำหรับค่ำใช้ จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินกำรเฉลี่ยเงิน
คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเท่ำทีค่ งเหลืออยู่ตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตำมหลักฐำนที่ปรำกฎใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงกำร
เมื่อได้ ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ผู้ชำระบัญชีจะทำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และภำยหลังจำกจด
ทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ ว หำกปรำกฎว่ำยังมีทรัพย์สินคงค้ ำงอยู่ให้ ผ้ ชู ำระบัญชีจดั กำรโอนทรัพย์สินดังกล่ำวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรกำหนดให้ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรเป็ นสถำนที่ชำระเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ไม่มำรับเงิน หรือเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุนรำยนันได้
้ หรือในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ ง ไว้ เป็ นอย่ำงอื่น
บริษัทจัดกำรจะอ้ ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็ นภูมิลำเนำ เพื่อบริษัทจัดกำรจะได้ นำทรัพย์ดงั กล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ สำนักงำนวำงทรัพย์ และ
ดำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนตำมขันตอนให้
้
เสร็จสิ ้นได้
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ำยข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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หนังสือชีช้ วนส่ วนรับรองความถูกต้ องครบถ้ วน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวน
ฉบับนีด้ ้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของกองทุนรวมแล้ ว และบริ ษัทจัดการ
ขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นสาคัญผิด และไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสาคัญ

ผู้มีอานาจลงนาม…………………………………
(นางสาวสุดาภรณ์ งามวิไลกร)
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
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ั หลักทรัพย์จด
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