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ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 1 ปได ดังนั้น หากมีปจจัยลบทีส่งผลกระทบตอการ
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หน้า 1 

- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 1Y20                บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ กรงุศรี จํากัด       

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพัน 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 
 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารหนี �ตา่งประเทศ (Foreign Fixed Income Fund) สําหรับผู้ลงทนุทั,วไป  
ประเภทรับซื �อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิในอตัราประมาณร้อยละ 1.80 โดยเฉลี,ยตอ่ปีของเงินลงทนุเริ,มแรก 

นโยบายการลงทุน :  

1. กองทนุมีนโยบายการลงทนุในตราสารหนี � และเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ซึ,งจะ
เน้นลงทุนในตราสารที,ออก รับรอง รับอาวัล หรือคํ �าประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ที,มีอันดบัความ
น่าเชื,อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัที,สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) 

2. กองทนุจะลงทนุในต่างประเทศโดยเฉลี,ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ซึ,งอาจมีบางขณะที,กองทนุไม่สามารถ
ลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุดงักลา่วได้ เชน่ ในชว่งระหวา่งรอการลงทนุ ซึ,งมีระยะเวลาประมาณ 15 วนัทําการนับตั �งแต่วนัถัดจากวนัจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม และ/หรือในชว่งระยะเวลาก่อนวนัรับซื �อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิหรือในช่วงระยะเวลาก่อนวนัเลิกกองทนุ ซึ,งมีระยะเวลาประมาณ 15 
วนัทําการ  

3. เงินลงทนุสว่นที,เหลือจากการลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนี �ในประเทศได้แก่ ตราสารภาครัฐไทย เชน่ ตัSวเงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล หรือ
พนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย พนัธบตัร ตัSวแลกเงิน ตัSวสญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิที,จะซื �อหุ้นกู้  ที,กระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพื,อการฟื�นฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั,งจา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้คํ �าประกนั และ/หรือเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือตราสารหนี �อื,นใดที,ธนาคารที,
มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั,งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํ �าประกัน และ/หรือ ตราสารหนี �ที,
บริษัทเอกชนทั,วไป เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้คํ �าประกนั เป็นต้น 

4. กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ,งตราสารหนี �ที,มีอนัดบัความน่าเชื,อถือตํ,ากว่าที,สามารถลงทนุได้ (Non–Investment grade) หรือที,ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความ
น่าเชื,อถือ (Unrated Bond) ทั �งนี � กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารที,มีลกัษณะของสญัญาซื �อขายลว่งหน้าแฝง (Structured note)  

5. กองทนุมีนโยบายป้องกันความเสี,ยงด้านอตัราแลกเปลี,ยนเงินเต็มจํานวน (Fully Hedge) และอาจป้องกันความเสี,ยงจากอตัราดอกเบี �ย ทั �งนี � กองทนุจะไม่
ลงทนุในตราสารที,มีลกัษณะของสญัญาซื �อขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

6. กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื,น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื,น ตามที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทนุได้ 

ผลตอบแทนที$ผู้ลงทุน 
จะได้จากเงนิลงทุน : 

คาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทนุในอตัราประมาณร้อยละ 1.80 โดยเฉลี,ยตอ่ปีของเงินลงทนุเริ,มแรก 

 

 

 
  



หน้า 2 

- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 1Y20                บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ กรงุศรี จํากัด       

คาํถามและคาํตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม 

1.  ลักษณะที$สาํคัญของกองทุน 

• มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม ่อยา่งไร 
- ไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

• กองทนุรวมนี �มีจํานวนเงินทนุโครงการ (fund size) เทา่ใด 
- 7,000 ล้านบาท และในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจํานวนเงินทนุของโครงการได้ไม่
เกินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุโครงการซึ,งเท่ากับ 1,050 ล้านบาท ทั �งนี � หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ 
green shoe option) แตไ่มเ่ต็มจํานวนที,เพิ,มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุโครงการดงักลา่ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที,จะดําเนินการปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทนุและดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมก่อนครบกําหนดสิ �นสดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 

• กองทนุรวมนี �เหมาะสมที,จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะเวลาเทา่ใด 
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทนุของผู้ มีเงินออมที,สามารถลงทนุได้เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี และต้องการมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที,สงูกวา่การฝากเงิน 

• ปัจจยัใดที,มีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่เงินลงทนุของผู้ลงทนุ 
- ความเสี,ยงจากความสามารถในการชําระเงินต้นและดอกเบี �ยเมื,อครบกําหนดอายขุองตราสารที,กองทนุได้ลงทนุไว้ ซึ,งอาจทําให้ผู้ลงทนุไม่ได้รับเงินลงทนุ
คืนหรือไมไ่ด้รับเงินคืนตามที,คาดหวงัไว้  
- กองทนุนี �มีสภาพคลอ่งจํากดั เนื,องจากเป็นกองทนุที,ไมเ่ปิดให้ซื �อขายแบบกองทนุเปิดทั,วไป โดยกองทนุมีการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิเทา่นั �น 

• กองทนุรวมนี �เป็นกองทนุรวมที,มีผู้ประกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที,มุง่เน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม ่อยา่งไร 
- ไมมี่ผู้ประกนัเงินลงทนุและไมคุ่้มครองเงินต้น 

• กองทนุรวมนี �มีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 
- วนัที,สิ �นสดุรอบบญัชีครั �งแรกคือ วนัที,สิ �นสดุอายโุครงการ 
- วนัที,สิ �นสดุรอบบญัชีคือ วนัที,สิ �นสดุอายโุครงการ 

2.  ข้อกาํหนดในการซื 3อขายและโอนหน่วยลงทุน 
•  กองทนุรวมนี �มีวิธีการขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทนุอยา่งไร 

วิธีการขายหน่วยลงทุน 

-   ทา่นต้องลงทนุขั �นตํ,า 10,000 บาทในแตล่ะครั �ง โดยคํานวณเป็นหน่วยลงทนุจากราคา 10 บาทตอ่หน่วย  ดงันั �นทา่นจะได้รับหน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย  
-   ทา่นสามารถซื �อหน่วยลงทนุได้เฉพาะในชว่งเสนอขายครั �งแรกระหวา่งวนัที, 18 - 24 กนัยายน 2561 เท่านั �น ที,บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนนุการขายหรือ
รับซื �อคืนหน่วยลงทนุที,ได้รับการแตง่ตั �งจากบริษัทจดัการ  
(1)  กรณีจองซื �อผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
ผู้จองซื �ออาจชําระเป็นเงินสด คําสั,งหกับญัชีเงินฝากที, บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เช็ค หรือดราฟต์ ที,ธนาคารสามารถเรียกเก็บได้ในวนัเดียวกับวนัที,จอง
ซื �อหน่วยลงทนุ โดยผู้ ชําระเป็นเช็คต้องขีดคร่อม สั,งจา่ย “บญัชีรับชําระคา่ซื �อหน่วยลงทนุ บลจ.กรุงศรี” ซึ,งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัไว้กับ 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
(2)  กรณีจองซื �อผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนอื,น 
ผู้จองซื �ออาจชําระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ ได้ที,บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนอื,น โดยสามารถโอนเงินหรือสั,งจ่ายเช็คขีดคร่อม
เข้าบญัชีชื,อ “บญัชีจองซื �อหน่วยลงทนุ บลจ.กรุงศรี” ซึ,งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัที, บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, บมจ. ธนาคารไทย
พาณิชย์, บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซิตี �แบงก์ สาขากรุงเทพฯ, บมจ. ธนาคารยโูอบี, บมจ. ธนาคารกรุงไทย, บมจ. ธนาคาร
ทหารไทย, บมจ. ธนาคารธนชาต, บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื,อรายย่อย, บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน, บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื,อรายย่อย, 
ธนาคารออมสิน, บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที,บริษัทจดัการกําหนดเพิ,มเติม 
นอกจากนี � ท่านยงัสามารถซื �อหน่วยลงทนุผ่านทางสื,ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จดัการ และระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
วิธีการรับซื 3อคืนหน่วยลงทุน 

- เนื,องจากกองทนุนี �ไม่รับซื �อคืนหน่วยลงทนุแบบปกติระหว่างอายโุครงการ บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุโดยทําการสบัเปลี,ยนหน่วย
ลงทนุอตัโนมตัิของกองทนุเปิดกรุงศรีตราสารหนี �ต่างประเทศ 1Y20 ทั �งจํานวนของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย ไปยงักองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (กองทุน
ปลายทาง) ทั �งนี � บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี,ยนแปลงกองทนุปลายทางในภายหลงัก็ได้ โดยขึ �นอยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ,งบริษัทจดัการ
จะดําเนินการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทนุดงักลา่วในวนัทําการก่อนวนัสิ �นสดุอายโุครงการ และในวนัทํารายการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทนุดงักล่าว บริษัทจดัการจะ
จดัให้มีการดําเนินการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุโดยทําการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิในอตัราประมาณร้อยละ 1.80 โดยเฉลี,ยต่อปีของเงินลงทนุเริ,มแรก 
พร้อมกับจํานวนหน่วยลงทุนส่วนที,เหลือทั �งหมดของกองทนุนี � เพื,อใช้ในการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทนุไปยงักองทุนปลายทางโดยอตัโนมตัิ โดยถือว่าบริษัท



หน้า 3 

- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 1Y20                บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ กรงุศรี จํากัด       

จดัการได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ดําเนินการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทนุดงักลา่วแล้ว และในการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะ
ใช้รับซื �อคืนหน่วยลงทนุโดยทําการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของสิ �นวนัทํารายการ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง ภายหลงัจากการทํารายการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุโดยทําการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิใน
วนัทําการถัดไป ดงันั �น ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถดําเนินการขายคืน หรือสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนอื,นได้ โดยให้เป็นไปตามเงื,อนไขที,ระบุไว้ใน
หนงัสือชี �ชวนของกองทนุปลายทาง 

•  กรณีใดที,บริษัทจดัการสงวนสิทธิไมข่ายหน่วยลงทนุ 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไมข่ายหน่วยลงทนุให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้ว
ทั �งหมด เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

•  กองทนุรวมนี �มีข้อกําหนดเกี,ยวกบัการเลื,อนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การไมข่ายหรือไมรั่บซื �อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั,งที,รับไว้แล้ว และการ
หยดุรับคําสั,งซื �อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไว้อยา่งไร 
กองทนุรวมนี �มีข้อกําหนดเกี,ยวกบัการเลื,อนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การไมข่ายหรือไมรั่บซื �อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั,งที,รับไว้แล้ว และการ
หยดุรับคําสั,งซื �อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ,งได้ระบอุยูใ่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 10.  ข้อ 11.  และข้อ 12. ตามลําดบั 

•  วิธีการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทนุเป็นอยา่งไร 
- นอกเหนือจากการสับเปลี,ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามที,กําหนดไว้ กองทุนนี �ไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี,ยนออกจากกองทุน โดยจะอนุญาตให้ 
ทํารายการสบัเปลี,ยนเข้ากองทนุได้เฉพาะในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรก ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการเสนอขายฯ วนัสดุท้าย และเป็น
การสบัเปลี,ยนจากกองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน  กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลสั กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเพิ,มทรัพย์ และกองทนุเปิดกรุงศรีสมาร์ท
ตราสารหนี � เทา่นั �น 

•  กองทนุรวมนี �กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนไว้อยา่งไร 
-  บริษัทจดัการจะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลที,ซื �อและ/หรือรับโอนหน่วยลงทนุเกินกวา่อตัราที,กฎหมายกําหนด หรือไม่นับคะแนนเสียงในการลงมติ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที,ถือหน่วยลงทนุเกินอตัราดงักลา่ว 
-  ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ,งประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องยื,นคําขอโอนหน่วยลงทนุที,บริษัทจดัการและ/หรือผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ 
พร้อมเอกสารหลกัฐานตา่งๆ (ถ้ามี) 

•  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี,ยวกบัมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทนุได้จากชอ่งทางใด 
- ทา่นสามารถติดตามข้อมลูเกี,ยวกบัมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

3.  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
•  กองทนุรวมนี �มีการออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม ่อยา่งไร 

- กองทนุรวมนี �จะใช้ระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทึกชื,อผู้ เปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  
- บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ,งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งใดอยา่งหนึ,งเทา่นั �น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

•  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี �อาจถกูจํากดัสิทธิในเรื,องใด ภายใต้เงื,อนไขอยา่งไร   
-  ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ,งเป็นบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่สามารถถือครองหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที,จําหน่ายได้แล้ว
ทั �งหมด เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที,สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั �งนี � บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที,ถือหน่วยลงทนุเกินอตัราดงักลา่ว 

•  ในกรณีที,กองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ,งหุ้นของบริษัทใด จะมีชอ่งทางและวิธีการที,ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพิ,มเติม หรือไม ่อยา่งไร 
- ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที,บริษัทจดัการได้เปิดเผยไว้ที,สํานกังานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

•  กองทนุรวมนี �มีชอ่งทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดงักลา่วหรือไม ่อยา่งไร 
- ผู้ลงทนุสามารถร้องเรียนโดยติดตอ่กบับริษัทจดัการ โทรศพัท์ 0-2657-5757  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 1207 หรือผู้ดแูล
ผลประโยชน์  - ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2724-5296 
- กองทนุรวมนี �มีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดงักล่าว ในกรณีที,บริษัทจดัการปฎิบตัิไม่
เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี � และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที,
เกี,ยวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถนําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตาม
กระบวนการอนญุาโตตลุาการของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
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4.  บุคคลที$เกี$ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

• ข้อมลูเกี,ยวกบับริษัทจดัการ  
-  กรรมการของบริษัทจดัการ มี 8 คน ตามรายชื,อดงัตอ่ไปนี � 

(1) นายวิธพล เจาะจิตต์ (2) นางสาวศิริพร สินาเจริญ 
(3) นายพยงุ ลีวงศ์เจริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นายสรุจกัษ์ โกฏิกลุ (6) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ 
(7) นายซโึทม ุคามากาตะ (8) นายซดูาร์โก ฮาร์โซโน่ 

- จํานวนกองทนุรวมทั �งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เทา่กบั 97 กองทนุ 

- มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 383,752 ล้านบาท 

• รายชื,อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

 ชื$อ นามสกุล ตาํแหน่ง 
 (1) นางสาวศิริพร  สินาเจริญ กรรมการผู้จดัการ 
 (2) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที,กลุม่การลงทนุ 
 (3) นายศิระ คลอ่งวิชา ประธานเจ้าหน้าที,ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี � 
 (4) นายวิพธุ  เอื �ออานนัท์ ประธานเจ้าหน้าที,ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ  
 (5) นายฑลิต  โชคทิพย์พฒันา รองประธานเจ้าหน้าที,ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (6) นางสาวจิตอารีย์ ฤทธิพนัธ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการซื �อขายหลกัทรัพย์ 
 (7) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ ประธานเจ้าหน้าที,ฝ่ายกํากบัและดแูลการปฏิบตัิงาน 
 (8) ดร. ฐนิตพงศ์  ชื,นภิบาล ประธานเจ้าหน้าที,ฝ่ายบริหารความเสี,ยงด้านการลงทนุ 
 (9) นางสาวพรทิพา  หนึ,งนํ �าใจ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี �  
 (10) นายฑิฆมัพร วิชยัธรรมธร ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี �  
 (11) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี �  
 (12) นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี �  
 (13) นายสาธิต บวัช ู ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (14) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (15) นายปีติ ประติพทัธิxพงษ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (16) นายจาตรัุนต์ สอนไว ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ 
 (17) นายชศูกัดิx อวยพรชยัสกลุ ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ  
 (18) นายพลสิทธิx  อาหนุยั ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ  
 (19) นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์ ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ 
 (20) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ 
 (21) นางสาวฉัตรแก้ว เกราะทอง ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (22) นายเกียรติศกัดิx  ปรีชาอนสุรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (23) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ นกัวิเคราะห์ 
 (24) นายธนียะ  เภาสู ่ นกัวิเคราะห์ 
 (25) นางสาวคณุธิดา  ดนพิูพกัษ์ นกัวิเคราะห์ 
 (26) นายศภุศิษฎ์  เทียนสกุใส  นกัวิเคราะห์ 
 (27) นายโยธิน  พาราพส ุ  นกัวิเคราะห์ 
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• รายชื,อผู้จดัการกองทนุ (fund manager) ประวตัิการศกึษา และประสบการณ์การทํางานที,เกี,ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม รวมทั �งหน้าที,ความ
รับผิดชอบของผู้จดัการกองทนุดงักลา่ว 

ชื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที$ความรับผิดชอบ 
นายศิระ คลอ่งวิชา, CFA, FRM - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยั Australian National 
University ประเทศออสเตรเลีย 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 
 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 
- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากดั 
 
- บลจ. ทหารไทย จํากดั 
- กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

- หวัหน้าทีมผู้จดัการกองทนุตราสาร
หนี � (Chief Fixed Income 
Investment Officer) 
- หวัหน้าทีม Lending and 
Structure Product 
- หวัหน้าฝ่ายวิเคราะห์เครดิตและผล
การดําเนินงานกองทนุ 
- ผู้จดัการกองทนุ 
- ผู้จดัการกองทนุ 

นางสาวพรทิพา หนึ,งนํ �าใจ, CFA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และ
การจดัการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการ
ธนาคาร (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- บลจ. กรุงเทพธนาทร จํากดั (บลจ. 
ฟินนัซา่ จํากดั) 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี � 
- ผู้จดัการกองทนุ 
- นกัวิเคราะห์ 

นายฑิฆมัพร วิชยัธรรมธร, CFA - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะเคมี จฬุา
กรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี � 
- ผู้จดัการกองทนุ 
- Bond Investment Manager 

นายธีรภาพ จิรศกัยกลุ, CFA, 
FRM 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน (หลกัสตูร
ภาษาองักฤษ) จฬุากรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ 
จฬุากรณ์มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บ. เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี � 
- Fund Management Specialist 
- Balance Sheet management 
Specialist 

นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั, 
CFA  
 
 
 
 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, 
University of Cambridge ประเทศ 
สหราชอาณาจกัร 
- ปริญญาตรี สาขา Industrial 
Engineering, National University of 
Singapore ประเทศสิงคโปร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- Barclays  Capital (Singapore) 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี � 
- Credit Research Analyst 
 

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

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี �และ
กองทนุรวมตา่งประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัดิx อวยพรชยัสกลุ, 
CFA 
 

- ปริญญาโท  การเงิน บญัชีและการ
จดัการ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ,ง) 
Bradford University 
- ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. ทิสโก้ จํากดั 
- บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 

- ผู้จดัการกองทนุรวมตา่งประเทศ 
- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุและ
กองทนุรวมตา่งประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นายพลสิทธิx อาหนุยั 
 
 

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

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 
- บ. พลงังานบริสทุธิx จํากดั (มหาชน) 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี �และ
กองทนุรวมตา่งประเทศ 
- ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายการลงทนุ 
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ชื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที$ความรับผิดชอบ 
นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์, CFA 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (หลกัสตูร
นานาชาต,ิ โครงการแลกเปลี,ยน
นกัศกึษาที, Louvain School of 
Management, ประเทศเบลเยี,ยม)  
-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผู้จดัการกองทนุรวมตา่งประเทศ 
- ผู้จดัการฝ่ายบริหารความเสี,ยง
ด้านการลงทนุ 
- ผู้จดัการผลิตภณัฑ์ธุรกิจตลาดเงิน 

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

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 
 

- ผู้จดัการกองทนุรวมตา่งประเทศ 
- นกัวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาด
เงิน 
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• รายชื,อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ (registrar)  และผู้ดแูลผลประโยชน์ (trustee)  
- รายชื�อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื 3อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 

1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 0-2231-3777 
4 บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั 02-949-1000 
5 บริษัท หลกัทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัท หลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) 02-638-5000 
7 บริษัท หลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัท หลกัทรัพย์เคที ซีมีโก้ จํากดั 02-695-5000 
9 บริษัท หลกัทรัพย์ภทัร จํากดั (มหาชน) 0-2305-9000 
10 บริษัท หลกัทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 02-841-9000 
11 บริษัท หลกัทรัพย์ดบีีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 0-2657-7000 
12 บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 0-2217-8888 
13 บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 0-2660-5429-30 
14 บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี � จํากดั 0-2343-9500 
16 บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2659-8000 
18 บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัซา่ จํากดั 0-2660-5000 
19 บริษัท หลกัทรัพย์เมอร์ชั,น พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 0-2660-6677 
20 บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-1700 
21 บริษัท หลกัทรัพย์คนัทรี, กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 02-205-7000 
22 บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบล็ก จํากดั 02-672-5920 
23 บริษัท หลกัทรัพย์เคทบีี (ประเทศไทย) จํากดั 02-648-1111 
24 บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 02-684-8888 
25 บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั 0-2696-0000 
26 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั 02-648-3600 
27 บริษัท หลกัทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-088 9999 
28 บริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) 02-659-3390 
29 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 02-680-5000 
30 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื �อขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ์ เมจิก จํากดั 02-861-4820 
31 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื �อขายหนว่ยลงทนุ เซ็นทรัล เวลธ์ โซลชูั,น จํากดั 02-103-8811 
32 บริษัทหลกัทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 02-352-5100 
33 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื �อขายหน่วยลงทนุบรอดเกท (ประเทศไทย) จํากดั 02-260-6830-36 
34 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 02-633-6000 
35 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 02-009-8888 
36 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซื �อขายหนว่ยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จํากดั 02-266-6697 

- รายชื,อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

- รายชื,อผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor) 
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน)  โทร. 0-2724-5296 
ทั �งนี � นอกจากหน้าที,ตามที,กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั �งฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที,ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

5.  ช่องทางที$ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี 3 

• ทา่นสามารถทราบข้อมลูเพิ,มเติมเกี,ยวกบักองทนุรวมนี �ได้ที,สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
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ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี�ยง 

1. ความเสี$ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี,ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมของที,เกี,ยวข้อง ซึ,งอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร  

แนวทางการบริหารความเสี,ยง 

กองทนุจะพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ที,เกี,ยวข้อง เชน่ การวิเคราะห์ปัจจยัพื �นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจดัอนัดบัความน่าเชื,อถือของผู้ออกตราสารเพื,อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชาํระหนี 3ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี,ยงจากตราสารหนี �ที,กองทนุรวมไปลงทนุ อาจมีการผิดนดัชําระหนี � โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี �นั �น ๆ ไมส่ามารถชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี �ยให้กองทนุเมื,อ
ถึงวนัที,ครบกําหนด  

แนวทางการบริหารความเสี,ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนี �ที,ดี รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี �ภาครัฐ ซึ,งมีความเสี,ยงจากการผิดนดัชําระหนี �ทั �งเงินต้นและดอกเบี �ย
ในระดบัที,ยอมรับได้ 

3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

ได้แก่ ความเสี,ยงที,เกิดจากการที,ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตวัขึ �นลง เนื,องจากความผนัผวนของปัจจยัตา่ง ๆ ที,เกี,ยวข้อง เชน่ ภาวะเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นต้น 

แนวทางการบริหารความเสี,ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณากระจายการลงทนุในตราสารตา่ง ๆ เพื,อกําหนดสดัสว่นการลงทนุที,เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ โดยคดัเลือก
ตราสารที,ดี ตามปัจจยัพื �นฐานและศกัยภาพของผู้ออกตราสาร โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ,งอาจสง่ผลกระทบตอ่การ
ลงทนุในตราสารดงักลา่ว 

4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ในกรณีที,เกิดเหตกุารณ์ขาดสภาพคลอ่งของตราสาร อาจมีความเสี,ยงที,ไมส่ามารถขายตราสารที,กองทนุลงทนุไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที,ไมเ่หมาะสม สง่ผลให้
ผู้ลงทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไมไ่ด้ราคาหรือตามระยะเวลาที,กําหนดไว้    

แนวทางการบริหารความเสี,ยง 

เนื,องจาก กองทนุมีนโยบายถือครองตราสารที,มีอายขุองตราสารใกล้เคียงกบัอายโุครงการ  และไมมี่การซื �อขายเปลี,ยนมือของตราสาร  บริษัทจดัการจงึมิได้ตระหนกั
ตอ่ความเสี,ยงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสารดงักลา่ว 

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

กรณีตราสารหนี �ที,กองทนุลงทนุมีการจ่ายดอกเบี �ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทําให้กองทนุมีความเสี,ยงจากอตัราแลกเปลี,ยนเมื,อมีการแปลงค่าเงิน
สกลุตา่งประเทศให้เป็นสกลุเงินบาท ซึ,งจะทําให้ผลตอบแทนที,ได้รับไมเ่ป็นไปตามที,คาดได้  

แนวทางการบริหารความเสี,ยง 

เนื,องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี,ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV เพื,อเป็นการป้องกันความเสี,ยงด้านอัตราแลกเปลี,ยน 
กองทุนมีนโยบายที,จะป้องกันความเสี,ยงอันอาจเกิดขึ �นทั �งหมด โดยใช้สัญญาสวอปอัตราแลกเปลี,ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดอัตรา
แลกเปลี,ยน (Currency Forward) เพื,อรับคา่เงินบาทในอตัราคงที,สําหรับตราสารที,มีการจา่ยเงินต้นและดอกเบี �ย และ/หรือผลตอบแทนอื,น เป็นเงินตราต่างประเทศ 
โดยกองทนุจะทําการป้องกนัความเสี,ยงที,อาจเกิดขึ �นจากอตัราแลกเปลี,ยน เพื,อไมใ่ห้เกิดความผนัผวนของผลตอบแทนที,เป็นเงินบาท 

6. ความเสี$ยงจากการเข้าทาํสัญญาซื 3อขายล่วงหน้า (Leverage Risk): 

การที,กองทนุมีการป้องกนัความเสี,ยงด้านอตัราแลกเปลี,ยนเงินทั �งหมด กองทนุอาจพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ,มขึ �นจากการลงทนุที,กองทนุไปลงทนุใน
สญัญาซื �อขายลว่งหน้าเพื,อป้องกนัความเสี,ยงจากอตัราแลกเปลี,ยนเงิน อนัเนื,องจากการเปลี,ยนแปลงของอตัราแลกเปลี,ยนเงินไมเ่ป็นไปตามที,คาดการณ์ไว้ 

แนวทางการบริหารความเสี,ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกการทําธุรกรรมป้องกนัความเสี,ยงดงักลา่วให้เหมาะสม เพื,อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

7. ความเสี$ยงของคู่สัญญาซื 3อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk): 

ในกรณีมีการลงทนุในสญัญาซื �อขายล่วงหน้า โดยที,บริษัทจดัการเข้าเป็นคู่สญัญาที,กระทํานอกศนูย์สญัญาซื �อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี,ยงที,คู่สญัญา 
(Counterparty) ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่วได้ 

แนวทางการบริหารความเสี,ยง 

บริษัทจดัการจะเลือกคูส่ญัญากบัสถาบนัการเงินที,ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื,อถืออยูใ่นอนัดบัที,สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) หรือในกรณีต่างประเทศ 
บริษัทจดัการจะเลือกสถาบนัการเงินต่างประเทศที,มีอนัดบัความน่าเชื,อถือในระยะยาวอยู่ในอนัดบัที,สามารถลงทนุได้ หรือสถาบนัการเงินหรือผู้ ได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจสญัญาซื �อขายลว่งหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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8. ความเสี$ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk): 

เป็นความเสี,ยงที,เกิดจากการเปลี,ยนแปลงภายในประเทศที,กองทนุเข้าไปลงทนุ เช่น การเปลี,ยนแปลงผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท การเปลี,ยนแปลงของนโยบาย
เศรษฐกิจ การเปลี,ยนแปลงทางการเมือง หรือสาเหตอืุ,นๆ อนัอาจทําให้ไมส่ามารถชําระหนี �ได้ตรงตามระยะเวลาที,กําหนด 

แนวทางการบริหารความเสี,ยง 

กองทนุมีนโยบายลงทนุในตราสารหนี �ที,เสนอขายในตา่งประเทศ และมีอายปุระมาณ 1 ปี ก่อนทําการลงทนุบริษัทจดัการจะวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที,อาจมีผลกระทบ
ตอ่ความสามารถในการชําระหนี �ของประเทศที,เข้าลงทนุอยา่งถี,ถ้วนรอบคอบ 

9. ความเสี$ยงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk): 

กองทนุอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี,ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ,งรวมถึงช้อจํากัดของ
การเคลื,อนย้ายเงินตราตา่งประเทศเข้า-ออกโดยเสรี สง่ผลให้กองทนุอาจไมส่ามารถนําเงินลงทนุกลบัประเทศได้ 

แนวทางการบริหารความเสี,ยง 

บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปลี,ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ ตลอดจนปัจจยัพื �นฐานต่างๆ ของประเทศที,กองทนุ
ลงทนุอยา่งใกล้ชิด เพื,อประเมินความเสี,ยงจากการลงทนุในประเทศนั �นๆ ซึ,งอาจชว่ยลดความเสี,ยงในสว่นนี �ได้ 
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

อัตราส่วนการลงทุนที$คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)   

1. ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2. ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ   

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ �นไป ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade แตต่ํ,ากวา่ 2 อนัดบัแรก ไมเ่กิน 35% 

3. หน่วย CIS ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที,ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ,ง
ดงันี � 
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั �งนี � เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที,รัฐบาลเป็นประกนั 

ไมเ่กิน 20% 
(หรือไมเ่กิน 10% เมื,อเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือ 
ผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลือกใช้  

credit rating แบบ national scale) 

5. ตราสารที,มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 
5.1  เป็นตราสารหนี � ที,ผู้ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์

ตา่งประเทศที,ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที,มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ,งดงันี � 

5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั,วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.2.3  ในกรณีที,เป็นตราสารที,มีกําหนดวนัชําระหนี � < 397 วนั นบัแตว่นัที,ลงทนุ และไมไ่ด้

มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น
บคุคลดงันี � 
5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย

วา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4  ธนาคารเพื,อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื,อที,อยูอ่าศยั  
5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7  ธนาคารเพื,อการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9  บริษัทหลกัทรัพย์ 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที,เป็นตราสารที,มีกําหนดวนัชําระหนี � > 397 วนั นบัแตว่นัที,ลงทนุ ต้องขึ �นทะเบียน

หรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

ไมเ่กินอตัราดงันี � แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่  
(1) 10% หรือ 
(2) นํ �าหนกัของตราสารที,ลงทนุใน benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สินดงันี � 
6.1  ตราสารที,มีลกัษณะครบถ้วนดงันี �  

6.1.1  เป็นตราสารหนี �ที,ผู้ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั �นใน
ตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ 
ธพ. ตา่งประเทศที,ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย)  

6.1.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.1.3  เป็นตราสารที,มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ,งดงันี � 

6.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื �อขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ 

6.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทั,วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
6.1.3.3  ในกรณีที,เป็นตราสารที,มีกําหนดวนัชําระหนี � < 397 วนั นบัแตว่นัที,ลงทนุ 

และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักลา่วต้องบคุคลดงันี � 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี � แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ �าหนกัของทรัพย์สินที,ลงทนุใน benchmark + 5% 
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6.1.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
6.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที,ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที,มีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคล

ตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4  ในกรณีที,เป็นตราสารที,มีกําหนดวนัชําระหนี � > 397 วนั นบัแตว่นัที,ลงทนุ ต้องขึ �น

ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  
6.2  ธุรกรรมดงันี � ที,คูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.2.1  reverse repo 
6.2.2  OTC derivatives 

7. ทรัพย์สินอื,นนอกเหนือจากที,ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

อัตราส่วนการลงทุนที$คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที,อยูใ่นกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึ,งดงันี � แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ �าหนกัของทรัพย์สินที,ลงทนุ ใน benchmark +10% 

อัตราส่วนการลงทุนที$คาํนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากตัSวแลกเงินหรือตัSวสญัญาใช้เงิน ที,นิติบคุคลตามกฎหมาย
ไทย (ไมร่วมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สั,งจา่ย หรือคูส่ญัญา 
ดงันี � 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที,มีกฎหมายเฉพาะจดัตั �งขึ �น 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื,อที,อยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถึงทรัพย์สินที,กองทนุรวมได้รับโอนกรรมสิทธิxมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

-  รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลี,ยในรอบปีบญัชี เว้นแตเ่ป็น
กองทนุรวมที,มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลี,ยตามรอบ
อายกุองทนุ 
-  อตัราข้างต้นไมใ่ชก่บักองทนุรวมที,อายโุครงการ
คงเหลือ < 6 เดือน ทั �งนี � เฉพาะกองทนุรวมที,มีอายุ
โครงการ > 1 ปี  

2. reverse repo ไมเ่กิน 25% 

3. securities lending ไมเ่กิน 25% 

4. total SIP ซึ,งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของสว่นที, 1 : อตัราสว่นการลงทนุที,คาํนวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) แตไ่มร่วมถึงตราสารหนี � ที,มีลกัษณะครบถ้วนดงันี � 
4.1  มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 สว่นที, 1 : อตัราสว่นการลงทนุที,คํานวณตามผู้

ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
4.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัตํ,ากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ซื 3อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินทั �งหมด หกัด้วย มลูคา่หนี �สินทั �งหมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที,คํานวณ) 

รายการที$เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั 3งหมดที$ประมาณการได้  ไม่เกิน 1.9474 

• คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไมเ่กิน 1.6050 

• คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไมเ่กิน 0.0749 

• คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 0.1605 

• คา่ธรรมเนียมที,ปรึกษาการลงทนุ ไมมี่ 

• คา่ใช้จา่ยในการจดัให้มีผู้ประกนั ไมมี่ 

• คา่ใช้จา่ยในการเก็บรักษาหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ ตามที,จา่ยจริง และไมเ่กิน 0.1070 

• คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย  

- ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครั �งแรก รวมอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการจดัการ 

- หลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั �งแรก ไมมี่ 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ได้   

• คา่ใช้จา่ยที,เกิดขึ �นเพื,อการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ หรือคา่ใช้จา่ยตา่งๆ อื,นใดที,เกิดขึ �นจาก
การทํารายการซื �อขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ เชน่ คา่ธรรมเนียมในการโอนเงินใน
ตา่งประเทศ หรือ คา่สง่เอกสารไปตา่งประเทศ เป็นต้น 

ตามที,จา่ยจริง 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั 3งหมด ไมเ่กิน 1.9474 

ค่าใช้จ่ายในการซื 3อขายหลักทรัพย์ ตามที,จา่ยจริง 

ค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ สั$งซื 3อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 

รายการที$เรียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไมมี่ 

คา่ธรรมเนียมการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ  ไมมี่ 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทนุเข้า ไมมี่ 

คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทนุออก ไมมี่ 

คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย หรือ 
เศษของ 1,000 หน่วยคิดเป็น 1,000 หน่วย 

หมายเหตุ: คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยที,เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผู้สั,งซื �อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที,รวมภาษีมลูคา่เพิ,มหรือภาษีธุรกิจ
เฉพาะหรือภาษีอื,นใดแล้ว 
 

คาํเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณาร่างหนงัสือชี �ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี �มิได้เป็นการแสดงวา่สาํนกังานได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสือชี �ชวน 
ของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที,เสนอขายนั �น 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั อาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื,นเพื,อบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั เชน่เดียวกนักบัที,
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื,นเพื,อกองทนุรวม ซึ,งอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวม ทั �งนี �     
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอื,นเพิ,มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  
 
ในเอกสำรฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ควำมจะแสดงให้เห็นเป็นควำมหมำยอ่ืน ค ำจ ำกดัควำมตำ่ง ๆ ให้มีควำมหมำยตำมที่ให้ไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
กองทนุ/กองทนุเปิด/กองทนุรวม หมำยถึง กองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรหนีต้ำ่งประเทศ 1Y20 
 
หน่วยลงทนุ หมำยถึง หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรหนีต้ำ่งประเทศ 1Y20 
 
บริษัทจดักำร หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั  
 
ผู้ รับฝำกทรัพย์สินในตำ่งประเทศ หมำยถึง ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ และ/หรือผู้ รับฝำกหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ  
 
ผู้สนบัสนนุ หมำยถึง ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับกำรจดทะเบียนหรือได้รับอนญุำตให้ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มหีลกัทรัพย์ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์กรุงเทพ  
 
ตลำดหลกัทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
วนัท ำกำร หมำยถึง วนัเปิดท ำกำรตำมปกติของบริษัทจดักำร และ/หรือ วนัท ำกำรของกองทนุหลกั  
 
วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุตำมที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนดไว้ในหนังสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญัและ/หรือชอ่งทำง
อ่ืนใดตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร  
 
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุต้นทำง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง 
(“กองทนุปลำยทำง”) ในกลุม่ “กรุงศรีไทยแลนด์” ตำมเงื่อนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร  
 
ค ำเสนอซือ้ หมำยถึง ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำรเป็นกำรทัว่ไปที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ต้องปฏิบตัิตำมประกำศวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร ใน
กำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ำกิจกำร  
 
มลูคำ่หน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิหำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัท ำกำรที่ค ำนวณ  
 
รำคำขำยหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุว้ในโครงกำร บวกด้วยคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ 
และคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
 
รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุว้ในโครงกำร หกัด้วยคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
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รำคำขำยหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุว้ใน
โครงกำร บวกด้วยคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
 
รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค ำนวณโดยวิธีกำรที่
ระบไุว้ในโครงกำร หกัด้วยคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี  
 
แก้ไขรำคำย้อนหลงั หมำยถึง แก้ไขรำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องให้เป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องโดยแก้ไขรำคำย้อนหลงัตัง้แตว่นัที่รำคำหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องจนถึงปัจจบุนั  
 
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุที่มีรำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือกำรจำ่ยเงินซึง่มี
มลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง แทนกำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุ  
 
กิจกำร หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหำชน จ ำกดั  
 
สถำบนักำรเงิน หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถำบนักำรเงิน  
 
สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุำตและจดทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท ำ
กำรสง่เสริมและพฒันำธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที่เก่ียวกบักำรจดักำรลงทนุ  
 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
วงเงินรับอนญุำต หมำยถึง วงเงินที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือธนำคำรแหง่ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยใดๆ 
อนญุำตหรือเห็นชอบให้กองทนุ โดยบริษัทจดักำรสำมำรถเคลื่อนย้ำยเงินลงทนุเพ่ือไปลงทนุในตำ่งประเทศได้  
 
ค าอธิบายศัพท์เร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์  
 
“กลุม่กิจกำร” หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีทีส่ภำวิชำชีพบญัชีก ำหนดให้จดัท ำงบกำรเงินรวม  
 
“กองทนุฟืน้ฟ”ู หมำยถึง กองทนุเพื่อกำรฟืน้ฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
 
“กองทนุรวมเปิด” หมำยถึง กองทนุรวมประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
“กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย” หมำยถึง กองทนุรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพ่ือสง่เสริมกำรพฒันำตลำดพนัธบตัรสกลุเงินท้องถ่ินในภมิูภำคตำมโครงกำรจดัตัง้
กองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตำมมติของที่ประชมุกลุม่ธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia and 
Pacific Central Banks (EMEAP)  
 
“กองทนุรวมวำยภุกัษ์” หมำยถึง กองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้ตำมมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2546  
 
“กองทนุ AI” หมำยถึง กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใชร่ำยยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กองทนุ buy & hold” หมำยถึง กองทนุรวมที่มุง่เน้นลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้จนครบก ำหนดอำยขุองทรัพย์สิน หรือครบอำยขุอง
รอบกำรลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอำยขุองกองทนุรวม  
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“กองทนุ CIS ตำ่งประเทศ” หมำยถึง กองทนุที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศซึง่มีลกัษณะเป็นโครงกำรลงทนุแบบกลุม่ (collective investment 
scheme) ทัง้นี ้ไมว่ำ่กองทนุดงักลำ่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใดแตไ่มร่วมถึงกองทนุ property และกองทนุ infra ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย
ตำ่งประเทศ  
 
“กองทนุ ETF ตำ่งประเทศ” หมำยถึง กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ  
 
“กองทนุ infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลงทนุในทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศตำ่ง ๆ ซึง่ได้แก่  
1. กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยวำ่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
2. กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนตำ่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในกำรลงทนุในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุรวม
โครงสร้ำงพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไมว่ำ่กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนดงักลำ่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“กองทนุ LTF” หมำยถึง กองทนุรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund)  
 
“กองทนุ property” หมำยถึง กองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัอสงัหำริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ที่อยูภ่ำยใต้บงัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์  
2. ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“กองทนุ UI” หมำยถึง กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กำรลดควำมเสี่ยง” หมำยถึง กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรลงทนุโดยกำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำใน derivatives ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
1. ไมมี่วตัถปุระสงค์เพ่ือหำผลประโยชน์โดยกำรเก็งก ำไร (speculate)  
2. มีผลให้ควำมเสี่ยงในกำรลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง  
3. เป็นกำรลดควำมเสี่ยงทัว่ไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของทรัพย์สินที่ต้องกำรลดควำมเสี่ยง  
4. สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ  
 
“โครงกำร” หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
“เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำก” หมำยถึง ทรัพย์สินดงันี ้ 
1. เงินฝำก บตัรเงินฝำก ใบรับฝำกเงิน เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอื่นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัเงินฝำก  
2. สลำกออมทรัพย์ที่ออกตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธนำคำรออมสิน  
 
“เงินฝำกอิสลำม” หมำยถึง ข้อตกลงที่เป็นไปตำมหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกัษณะที่เทียบเคียงได้กบัเงินฝำก โดยคูส่ญัญำที่เทียบเคียงได้กบัผู้ฝำก
สำมำรถเรียกคืนเงินต้นจำกคูส่ญัญำฝ่ำยที่เทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝำกได้เต็มจ ำนวน ณ เวลำใด ๆ  
 
“ดชันีกลุม่สินค้ำโภคภณัฑ์” หมำยถึง ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้ำโภคภณัฑ์หลำยชนิด  
 
“ดชันีเงินเฟ้อ” หมำยถึง ดชันีที่จดัท ำขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสะท้อนอตัรำเงินเฟ้อ  
 
“ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ” ตรำสำรทำงกำรเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภำพเป็นหุ้นได้  
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“ตรำสำรภำครัฐไทย” หมำยถึง ตรำสำรดงันี ้ 
1. ตัว๋เงินคลงั  
2. พนัธบตัรรัฐบำล หรือพนัธบตัร ธปท.  
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุ้นกู้  ที่กระทรวงกำรคลงัหรือกองทนุฟืน้ฟเูป็นผู้ มีภำระผกูพนั  
 
“ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ” หมำยถึง ตรำสำรที่มีรูปแบบท ำนองเดียวกบัตรำสำรภำครัฐไทยที่รัฐบำลตำ่งประเทศ กระทรวงกำรคลงั ธนำคำรกลำง หรือ
หน่วยงำนของรัฐบำลตำ่งประเทศ หรือองค์กำรระหวำ่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค ำ้ประกนั แตไ่มร่วมถึงตรำสำรที่ออกโดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ของประเทศนัน้  
 
“ตรำสำร Basel III” หมำยถึง ตรำสำรเพ่ือกำรนบัเป็นเงินกองทนุของสถำบนักำรเงินไมว่ำ่ตำมกฎหมำยไทยหรือตำ่งประเทศ ที่มีกำรอ้ำงอิงจำก
หลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูลสถำบนักำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)  
 
“ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ” หมำยถึง ศนูย์กลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จดัให้มีขึน้เพ่ือกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในตำ่งประเทศ โดยมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้ 
1. มีกำรรวบรวมค ำเสนอซือ้เสนอขำยหลกัทรัพย์จำกผู้ เสนอซือ้หลำยรำยและผู้ เสนอขำยหลำยรำย  
2. มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์หรือจดัให้มีระบบ ซึง่ก ำหนดเก่ียวกบัวิธีกำรในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไว้เป็นกำรลว่งหน้ำ โดยผู้ ให้บริกำรไมอ่ำจใช้ดลุยพินิจใน
กำรจดักำรซือ้ขำยเป็นประกำรอื่น และผู้ เสนอซือ้เสนอขำยยินยอมที่จะผกูพนัตำมหลกัเกณฑ์หรือระบบนัน้  
 
“ธปท.” หมำยถึง ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
 
“ธพ.” หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย์  
 
“บค.” หมำยถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
 
“บง.” หมำยถึง บริษัทเงินทนุ  
 
“บล.” หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์  
 
“บลจ.” หมำยถึง บล. ที่ได้รับใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรจดักำรกองทนุรวม หรือกำรจดักำรกองทนุสว่นบคุคล  
 
“บริษัทจดทะเบียน” หมำยถึง บริษัททีมี่หลกัทรัพย์ที่ได้รับกำรจดทะเบียนหรือได้รับกำรอนญุำตให้ท ำกำรซือ้ขำยได้ใน SET  
 
“บริษัทยอ่ย” หมำยถึง บริษัทยอ่ยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำและเปิดเผย
ลำ่สดุ ทัง้นี ้หำกไมมี่งบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นทีป่รำกฏในบญัชีรำยชื่อผู้ ถือหุ้นลำ่สดุ  
 
“บริษัทใหญ่” หมำยถึง บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำและเปิดเผย
ลำ่สดุ ทัง้นี ้หำกไมมี่งบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นทีป่รำกฏในบญัชีรำยชื่อผู้ ถือหุ้นลำ่สดุ  
 
“แบบ filing” หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์  
 
“ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์” หมำยถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงซึง่ก ำหนดให้เป็นหลกัทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยกำรก ำหนดประเภทหลกัทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 6)  
 
“ผู้ มีภำระผกูพนั” หมำยถึง ผู้ที่มีภำระผกูพนัในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะผู้ออก ผู้สัง่จำ่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้
ประกนั แล้วแตก่รณี  
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“ศนูย์ซือ้ขำยderivatives” หมำยถึง ศนูย์ซือ้ขำยดงันี ้ 
1. ศนูย์ซือ้ขำย derivatives ที่ได้รับใบอนญุำตตำมกฎหมำยวำ่ด้วยสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ  
2. ศนูย์ซือ้ขำย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึน้และให้บริกำรได้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศและได้รับกำรยอมรับจำกส ำนกังำน  
 
“หน่วย CIS” หมำยถึง หน่วยของกองทนุอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ำยใต้บงัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผู้ ลงทนุทัว่ไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใชร่ำยยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั และกองทนุสว่นบคุคล  
2. หน่วยของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศ  
 
“หน่วย infra” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนซึง่อยูใ่นรูปแบบอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี  ้ 
1. กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยวำ่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลำดทุน  
2. กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนตำ่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย ตำ่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในกำรลงทนุในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไมว่ำ่จะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“หน่วย property” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัอสงัหำริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี  ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ที่อยูภ่ำยใต้บงัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์  
2. ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“หุ้นกู้ ระยะสัน้” หมำยถึง หุ้นกู้ที่มีก ำหนดเวลำช ำระหนีไ้มเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัที่ออกหุ้นกู้   
 
“B/E” หมำยถึง ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange)  
 
“benchmark” หมำยถึง ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีที่มีกำรเผยแพร่อยำ่งกว้ำงขวำงและสอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทนุ
ของกองทนุนัน้  
 
“CIS operator” หมำยถึง บคุคลดงันี ้ 
1. บลจ.ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือ  
2. ผู้ท ำหน้ำที่บริหำรจดักำรกองทนุ CIS ตำ่งประเทศ  
 
“concentration limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมควำมมีสว่นได้เสียในกิจกำรทีล่งทนุ  
 
“counterparty limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่คูส่ญัญำ  
 
“CRA” หมำยถึง สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน เว้นแตท่ี่ก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะใน
ภำคผนวก 5 สว่นที่ 5  
 
“credit derivatives” หมำยถึง derivatives ที่มีลกัษณะเป็นกำรเคลื่อนย้ำยควำมเสี่ยงด้ำนเครดติของทรัพย์สินที่ได้รับกำรประกนัควำมเสี่ยงจำก
คูส่ญัญำฝ่ำยหนึ่งไปยงัคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคูส่ญัญำฝ่ำยหนึ่งซึง่มีภำระผกูพนัที่จะต้องช ำระเงินให้แก่คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง เม่ือ
เกิดเหตกุำรณ์ที่มีผลตอ่กำรช ำระหนี ้(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับกำรประกนัควำมเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือคำ่ธรรมเนียมส ำหรับกำรมี
ภำระผกูพนัดงักลำ่ว  
 
“credit event” หมำยถึง เหตกุำรณ์ที่เก่ียวข้องกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมที่ระบใุนข้อตกลงของตรำสำรหรือสญัญำ  
 
“credit rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่จดัท ำโดย CRA ซึง่เป็นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรหรือสญัญำ  
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“currency risk” หมำยถึง ควำมเสี่ยงด้ำน FX  
 
“delta” หมำยถึง อตัรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสญัญำ กบัรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสญัญำ แล้วแตก่รณี  
 
“derivatives” หมำยถึง สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ  
 
“derivatives on organized exchange” หมำยถึง derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำย derivatives  
 
“discount rate” หมำยถึง อตัรำสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่มีกำรลงทนุที่จะใช้ในกำรค ำนวณมลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรนัน้  
 
“DW” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants)  
 
“foreign REIT” หมำยถึง กองทรัสต์หรือกองอสงัหำริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในกำรลงทนุ ในอสงัหำริมทรัพย์
หรือในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ทัง้นี ้ไมว่ำ่กองทรัสต์หรือกองดงักลำ่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“FX” หมำยถึง อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ (Foreign Exchange)  
 
“GMS” หมำยถึง ประเทศกลุม่อนภุมิูภำคลุม่แมน่ ำ้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ได้แก่ รำชอำณำจกัรกมัพชูำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว สำธำรณรัฐแหง่สหภำพเมียนมำร์ สำธำรณรัฐสงัคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรัฐประชำชนจีน (เฉพำะมณฑลยนูนำน)  
 
“group limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมกลุม่กิจกำร โดยกำรน ำอตัรำสว่นกำรลงทนุในแตล่ะบริษัทที่อยูใ่นกลุ่มกิจกำรมำค ำนวณ
รวมกนั  
 
“guarantor rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของผู้ มีภำระผกูพนัในฐำนะผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั  
 
“international scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัที่ใช้เปรียบเทียบระหวำ่งประเทศ  
 
“investment grade” หมำยถึง credit rating ในระดบัทีส่ำมำรถลงทนุได้  
 
“IOSCO” หมำยถึง International Organization of Securities Commissions  
 
“IPO” หมำยถึง กำรเสนอขำยตรำสำรตอ่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public Offering)  
 
“issue rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน  
 
“issuer rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผู้ออกตรำสำรหรือคูส่ญัญำ  
 
“market price” หมำยถึง มลูคำ่ตำมรำคำตลำด  
 
“MF” หมำยถึง กองทนุรวม (Mutual Fund)  
 
“MMF” หมำยถึง กองทนุรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)  
 
“national scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัที่ใช้เปรียบเทียบภำยในประเทศ  
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“NAV” หมำยถึง มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ (Net Asset Value)  
 
“net exposure” หมำยถึง มลูคำ่กำรลงทนุสทุธิในทรัพย์สินไมว่ำ่เป็นกำรลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่ำนกำรลงทนุในตรำสำรหรือสญัญำที่ให้
ผลตอบแทนโดยอ้ำงอิงอยูก่บัทรัพย์สิน ซึง่เป็นผลให้กองทนุมีควำมเสี่ยงในทรัพย์สินนัน้  
 
“Non-retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมที่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผู้ลงทนุประเภทสถำบนั ซึง่อยูภ่ำยใต้บงัคบัของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใชร่ำยยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั และ
กองทนุสว่นบคุคล  
 
“notional amount” หมำยถึง มลูคำ่ตำมหน้ำสญัญำของ derivatives  
 
“obligation” หมำยถึง ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตำม credit derivatives อ้ำงอิงถึง (obligation category & obligation 
characteristics)  
 
“options” หมำยถึง สญัญำที่มีลกัษณะตำม (3) ของนิยำม “สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ” ในมำตรำ 3 แหง่พระรำชบญัญัติสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ พ.ศ. 
2546  
 
“OTC derivatives” หมำยถึง derivatives ซึง่ซือ้ขำยนอกศนูย์ซือ้ขำย derivatives  
 
“P/N” หมำยถึง ตัว๋สญัญำใช้เงิน (Promissory Note)  
 
“portfolio duration” หมำยถึง อำยเุฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทนุ ซึง่ได้จำกกำรค ำนวณคำ่ตำมมำตรฐำนสำกล  
 
“product limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน  
 
“PVD” หมำยถึง กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ (Provident Fund)  
 
“regulated market” หมำยถึง ศนูย์กลำงที่จดัชอ่งทำงกำรสื่อสำรระหวำ่งผู้ ค้ำเพื่อให้เกิดกำรเจรจำตอ่รองซือ้ขำยตรำสำรระหวำ่งกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลู
ตำ่ง ๆ ที่เก่ียวกบัตรำสำรนัน้ โดยศนูย์กลำงดงักลำ่วอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ท ำหน้ำทีก่ ำกบัดแูลด้ำนหลกัทรัพย์หรือตรำสำร
ที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัหลกัทรัพย์  
 
“repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน (repurchase agreement)  
 
“retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail Mutual Fund)  
 
“reverse repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repurchase agreement)  
 
“SBL” หมำยถึง ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)  
 
“securities lending” หมำยถึง ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์  
 
“SET” หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
“share warrants” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น  
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“single entity limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญำ  
 
“SIP” หมำยถึง Specific Investment Products  
 
“SN” หมำยถึง ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Note)  
 
“sovereign rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผู้ออกตรำสำรมีถ่ินที่อยู ่ซึง่เป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผิดนดัช ำระ
หนีข้องรัฐบำลของประเทศนัน้  
 
“TBMA” หมำยถึง สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association)  
 
“TSFC” หมำยถึง บล. ที่ได้รับใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตำม
กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
“TSR” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้นเพ่ิมทนุที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)  
 
“underlying” หมำยถึง สินค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้ำงอิง  
 
“WFE” หมำยถึง World Federation of Exchanges 
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรหนีต้ำ่งประเทศ 1Y20 
 
1.2. ชื่อโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  Krungsri Foreign Fixed Income 1Y20 Fund  
 
1.3. ชื่อยอ่ :  KFFIF1Y20  
 
1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยครัง้เดียว  
 
1.6. กำรก ำหนดอำยโุครงกำร :  ก ำหนด  
 
1.7. อำยโุครงกำร : 1  ปี 0  เดือน 0  วนั  
 
1.8. อำยโุครงกำรถึงวนัที่ (กรณีก ำหนดอำยเุป็นชว่งเวลำ) :  
 
1.9. เง่ือนไข (อำยโุครงกำร) :  

1.  อำยโุครงกำรประมำณ 1 ปี ซึง่อำจจะมำกกวำ่หรือน้อยกวำ่ 1 ปี เป็นระยะเวลำไมเ่กิน 30 วนั โดยนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุ
รวม ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งวนัที่สิน้สดุอำยโุครงกำรให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบโดยประกำศไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องภำยใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนฯ ดงักลำ่ว และในกรณีที่เป็นวนัหยดุให้เลื่อนเป็นวนัท ำกำรถดัไป  
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2. ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดทีมี่ผลกระทบตอ่กำรลงทนุของกองทนุที่น ำเงินลงทนุไปลงทนุในตำ่งประเทศ เชน่ กำรเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของ
กฎระเบียบตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรลงทนุในประเทศที่กองทนุไปลงทนุ และ/หรือมำตรกำรเก่ียวกบักำรส ำรองเงินทนุในประเทศ ซึง่อำจมีผลกระทบท ำให้
กองทนุไมส่ำมำรถแปลงคำ่เงินลงทนุกลบัมำเป็นสกลุเงินบำทได้ในวนัที่กองทนุครบอำยโุครงกำร จงึท ำให้กองทนุอำจมีอำยโุครงกำรมำกกวำ่ 1 ปี ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำน ำเงินลงทนุรวมทัง้ผลประโยชน์ที่ได้รับจำกเงินลงทนุของกองทนุดงักลำ่วไปลงทนุตอ่ในทรัพย์สินตำ่งๆ หรือใน
รูปแบบอ่ืนใดที่ไมข่ดักบัประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ลงทนุของกองทนุดงักลำ่ว โดยบริษัทจดักำรจะท ำ
หนงัสือแจ้งให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรจะน ำเงนิลงทนุพร้อมทัง้ผลประโยชน์ทัง้หมดกลบัคืนให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยเร็ว
ที่สดุในโอกำสแรกที่บริษัทจดักำรสำมำรถกระท ำได้  
 
3. กองทนุนี ้จดัอยูใ่นกลุม่กองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับสิทธิประโยชน์ในกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนภำยในกลุม่กองทนุดงักลำ่ว
ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร  
 
4. ในกรณีที่กองทนุระดมทนุในชว่งกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกได้จ ำนวนน้อยกวำ่ 50 ล้ำนบำท บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้
กองทนุโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุ บริษัทจดักำรจะคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุตำมสดัสว่นของเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนั
สดุท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และหำกบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่วได้อนัเน่ืองจำก
ควำมผิดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 7.50 ตอ่ปีนบัแตว่นัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช ำระเงินคำ่
ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน  
 
5. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุที่อยูร่ะหวำ่งกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและยตุกิำรขำยหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำร
จะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่วภำยใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ยตุิกำรขำยหนว่ยลงทนุ
นัน้ และให้กำรอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัทีแ่จ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ
และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุตำมสดัสว่นของเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 15 วนั
นบัแตว่นัที่กำรอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และหำกบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่วได้อันเน่ืองจำก
ควำมผิดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 7.50 ตอ่ปีนบัแตว่นัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช ำระเงินคำ่
ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน  
 
6. ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกแล้ว ปรำกฏวำ่ไมมี่ตรำสำรทีส่ำมำรถลงทนุได้อยำ่งเหมำะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุโดยบริษัทจดักำรจะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 7 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสดุท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้
จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุให้แกผู่้ซือ้หน่วยลงทนุตำมสดัสว่นของเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสดุท้ำยของ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และหำกบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่วได้อนัเน่ืองจำกควำมผิดของ
บริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 7.50 ตอ่ปีนบัแตว่นัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ
จนครบถ้วน  
 
1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร : 7,000,000,000.00 บำท 
 
2.2. เง่ือนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร) :  
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(1)  ในระหวำ่งระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดักำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรได้ไมเ่กินร้อยละ 15 
ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำร ทัง้นี ้หำกบริษัทจดักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร (ใช้ green shoe option) แตไ่มเ่ต็มจ ำนวนที่
เพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำร บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุและด ำเนินกำรจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมก่อนครบก ำหนดสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกได้โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ  
 
(2) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยื่นขอวงเงินลงทนุในตำ่งประเทศเพ่ิมเติมตอ่หน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกำรจดัสรรวเงินลงทนุในตำ่งประเทศให้แก่บริษัท
จดักำรได้ ตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจในกำรจดัสรรวงเงินดงักลำ่วก ำหนด  
 
2.3. มลูคำ่ทีต่รำไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหนว่ยลงทนุ : 700,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. รำคำของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท  
 
2.6. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก : 10,000.00 บำท  
 
2.7. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 10,000.00 บำท  
 
2.8. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน : 0 บำท  
 
2.9. จ ำนวนหนว่ยลงทนุขัน้ตำ่ของกำรสัง่ขำยคืน : 0 หน่วย  
 
2.10. มลูคำ่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 0 บำท  
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 0 หน่วย  
 
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม : ไมมี่  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นที่จะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงกำร :  

เพ่ือสง่เสริมกำรลงทนุในตลำดเงิน และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม ทัง้นี ้จะระดมเงินทนุจำกผู้ลงทนุทัว่ไป ไปลงทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุที่ก ำหนดไว้ใน
โครงกำรจดักำร  
 
3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ตรำสำรหนี ้ 
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  
 
3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในตำ่งประเทศ : กองทนุรวมที่เน้นลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงตำ่งประเทศ  
วงเงินกำรลงทนุในตำ่งประเทศบำงสว่น ไมเ่กิน  ล้ำนเหรียญ  
และมีนโยบำยลดหรือป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดที่มีอยู่ 
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3.5. นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ำมี) :   

บริษัทจดักำรสำมำรถท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ือบริหำรสภำพคลอ่งของกองทนุเป็นกำรชัว่ครำวได้  โดย ณ สิน้วนัใด เม่ือรวมกนัแล้วต้อง
ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแตก่ำรเกินอตัรำสว่นดงักลำ่วมิได้เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำ
ซือ้คืนเพ่ิมเติม  ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
 
3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงค์ของกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ : กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)  
 
3.7. กำรลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ  
 
3.8. กลยทุธ์กำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  มีกลยทุธ์กำรลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้ำงอิง (Benchmark) :   

ไมมี่  
หมำยเหต:ุ  เน่ืองจำกกองทนุมีกำรบริหำรจดักำรแบบ buy & hold  เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนทีค่ำดหวงัตำมระยะเวลำที่ก ำหนด จงึไมจ่ ำเป็นต้อง
เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุกบัตวัชีว้ดั 

  
3.10. ลกัษณะกำรจำ่ยผลตอบแทนของกองทนุ :  จำ่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน  
 
3.11. รำยละเอียดเก่ียวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

กองทนุรวม buy-and-hold 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม : 
1. กองทนุมีนโยบำยกำรลงทนุในตรำสำรหนี ้และเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำก รวมกนัไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ ซึง่จะเน้นลงทนุในตรำสำรที่ออก รับรอง รับอำวลั หรือค ำ้ประกนักำรจำ่ยเงิน โดยภำครัฐบำล รัฐวิสำหกิจ สถำบนักำรเงิน และ/หรือภำคเอกชน ที่
มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอยูใ่นอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได้ (Investment Grade)  
 
2. กองทนุจะลงทนุในตำ่งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ซึง่อำจมีบำงขณะที่กองทนุไม่
สำมำรถลงทนุให้เป็นไปตำมสดัสว่นกำรลงทนุดงักลำ่วได้ เชน่ ในชว่งระหวำ่งรอกำรลงทนุ ซึง่มีระยะเวลำประมำณ 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนั
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม และ/หรือในชว่งระยะเวลำก่อนวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิหรือในชว่งระยะเวลำก่อนวนัเลิกกองทนุ ซึง่มี
ระยะเวลำประมำณ 15 วนัท ำกำร  
 
3. เงินลงทนุสว่นที่เหลือจำกกำรลงทนุในตำ่งประเทศ กองทนุอำจลงทนุในตรำสำรหนีใ้นประเทศได้แก่ ตรำสำรภำครัฐไทย เชน่ ตัว๋เงินคลงั พนัธบัตร
รัฐบำล หรือพนัธบตัรธนำคำรแหง่ประเทศไทย พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ที่กระทรวงกำรคลงัหรือ
กองทนุเพ่ือกำรฟืน้ฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จำ่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั หรือผู้ค ำ้ประกนั และ/หรือเงินฝำก ตรำสำรทำงกำรเงิน หรือ
ตรำสำรหนีอ่ื้นใดที่ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ธนำคำรพำณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุรำยใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จำ่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลักหลงั ผู้
ค ำ้ประกนั และ/หรือ ตรำสำรหนีท้ี่บริษัทเอกชนทัว่ไป เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั เป็นต้น 
 
4. กองทนุอำจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกวำ่ที่สำมำรถลงทนุได้ (Non–Investment grade) หรือที่ไมไ่ด้รับกำรจดัอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Bond) ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured note)  
 
5. กองทนุมีนโยบำยป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนเงินเต็มจ ำนวน (Fully Hedge) และอำจป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ ทัง้นี ้กองทนุ
จะไมล่งทนุในตรำสำรที่มลีกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Note)  
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6. กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้
ลงทนุได้  
 
3.12. รำยละเอียดกำรลงทนุในตำ่งประเทศ :  

ลงทนุในตำ่งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และไมเ่กินวงเงินลงทนุในต่ำงประเทศที่ได้รับ
อนมุตัิจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจของทำงกำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจนบัมลูคำ่ของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่มีตวัแปรเป็นอตัรำแลกเปลี่ยนเงินโดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือกำรลดควำมเสี่ยง รวมในอตัรำสว่นของกำรลงทนุในตำ่งประเทศด้วยได้  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งหรือหลำยอยำ่งตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือกำรหำดอกผล
โดยวิธีอ่ืน  
 
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป  
 
1. ประเภทของตรำสำร ได้แก ่ 
1.1 ตรำสำรหนี ้ 
(1) พนัธบตัร  
(2) ตัว๋เงินคลงั  
(3) หุ้นกู้  (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภำพ และหุ้นกู้อนพุนัธ์)  
(4) ตัว๋แลกเงิน  
(5) ตัว๋สญัญำใช้เงิน  
(6) ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้   
(7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้   
(8) ตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรหนีต้ำม (1) – (7) ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
2. คณุสมบตัขิองตรำสำรและหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุ  
ทรัพย์สินที่บริษัทจดักำรจะสำมำรถลงทนุได้ตำม 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตรำสำรตำมหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้ 
2.1 ไมมี่ข้อก ำหนดหรือเง่ือนไขที่ท ำให้ผู้ลงทนุมีภำระผกูพนัมำกกวำ่มลูคำ่เงนิลงทนุในตรำสำร  
2.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ำมเปลี่ยนมือแตก่องทนุได้ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้)  
2.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตรำสำรทีบ่ริษัทจดักำรสำมำรถเข้ำถึงได้เพ่ือน ำมำประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิใจลงทนุได้อยำ่งสม ่ำเสมอ และมีข้อมลูรำคำที่
สะท้อนมลูคำ่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลำ่วต้องอ้ำงอิงจำกแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท ำตำมหลกัวิชำกำรอนัเป็นที่ยอมรับในระดบัสำกล  
 
2.4 ในกรณีที่เป็นกำรลงทนุในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่ออกตรำสำรดงักลำ่วเพ่ือช ำระหนีก้ำรค้ำ ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงินดงักลำ่วต้อง
มีกำรรับอำวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 
(1) ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
(2) ธนำคำรออมสิน  
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
(5) ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
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(6) ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย  
(7) ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย  
(8) สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกับผู้ รับฝำกตำม (1) – (7)  
 
ทัง้นี ้กำรอำวลัหรือกำรรับรองดงักลำ่วต้องเป็นกำรอำวลัหรือกำรรับรองผู้สัง่จำ่ยหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จ ำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ตำมที่ระบไุว้ในตัว๋แลก
เงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงินด้วย  
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที่เป็นกองทุนตราสารหนี ้และ/หรือกองทุนตลาดเงนิ  
 
กรณีเป็นหน่วยที่กำรออกอยูภ่ำยใต้บงัคบักฎหมำยไทย ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุดงันี ้ 
 
1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุเชน่เดียวกบัข้อก ำหนดส ำหรับตรำสำรทำงกำรเงินทัว่ไปในสว่นที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
2. ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลำ่วต้องมีนโยบำยกำรลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้กบักำรลงทนุในหนว่ย CIS ของ
กองทนุรวมทองค ำที่ลงทนุในทองค ำแทง่)  
2.1 มีกำรลงทนุในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุสำมำรถลงทนุได้  
2.2 มีกำรลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค ำนวณตำมสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้  
2.3 มีกำรลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค ำนวณตำมสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ product limit ส ำหรับทรัพย์สนิที่เป็น SIP ของ
กองทนุนัน้  
2.4 มีกำรลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุนัน้  
 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก  
 
ต้องเป็นเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกของผู้ รับฝำกดงันี ้ 
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
2. ธนำคำรออมสิน  
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยูอ่ำศยั  
6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย  
9. สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก  
10. สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศ ที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผู้ รับฝำกตำม 1. – 9.  
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)  
 
กำรลงทนุใน reverse repo ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
1. คูส่ญัญำ ต้องเป็นนิติบคุคลดงันีท้ีส่ำมำรถเข้ำเป็นคูส่ญัญำใน reverse repo ได้ตำมกฎหมำยไทย  
1.1 ธนำคำรพำณิชย์  
1.2 บริษัทเงินทนุ  
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
1.4 บริษัทหลกัทรัพย์  
1.5 บริษัทประกนัภยั  
1.6 ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
1.7 กองทนุเพ่ือกำรฟืน้ฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
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1.8 นิติบคุคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  
1.9 สว่นรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยวำ่ด้วยวิธีกำรงบประมำณ  
 
2. ตรำสำรทีใ่ช้ในกำรท ำ reverse repo ต้องเป็นตรำสำรดงันี ้ 
2.1 ตรำสำรภำครัฐไทยและตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ โดยกรณีเป็นตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศต้องมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
2.2 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน บตัรเงินฝำก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ มีภำระ
ผกูพนั ซึง่มีอำยคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี  
2.3 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก ำหนดวนัใช้เงินตำมตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก ำหนดใช้เงินเม่ือ
ทวงถำมหรือเม่ือได้เห็น  
2.4 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่มีอำยไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มำจำกกำรจดั credit rating ระยะ
สัน้ด้วย  
2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
2.5 ตรำสำรหนีซ้ึง่มีอำยคุงเหลือไมเ่กิน 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลำดซือ้ขำยตรำสำรหนี ้หรือที่มีข้อมลูรำคำที่น่ำเช่ือถือและอ้ำงอิงได้ซึง่มีกำรเปิดเผยตอ่
สำธำรณชน โดยตรำสำรหนีด้งักลำ่วต้องมี credit rating อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ 
2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้อยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ดงักลำ่วตำมที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้  
2.5.2 มี credit rating ระยะยำวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก  
2.6 ตรำสำรหนีซ้ึง่มีอำยคุงเหลือไมเ่กิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลำดซือ้ขำยตรำสำรหนี ้หรือที่มีข้อมลูรำคำทีน่่ำเช่ือถือและอ้ำงอิงได้ซึง่มีกำรเปิดเผยตอ่
สำธำรณชน โดยตรำสำรหนีด้งักลำ่วต้องมี credit rating อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ 
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ดงักลำ่วตำมที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้  
2.6.2 มี credit rating ระยะยำวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก  
2.7 ทรัพย์สินอ่ืนตำมที่ส ำนกังำนก ำหนดเพ่ิมเติมโดยอำศยัอ ำนำจตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
3. ระยะเวลำกำรรับช ำระหนีข้อง reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วนั  
 
4. ข้อก ำหนดเพ่ิมเติมที่บริษัทจดักำรต้องปฏิบตัิส ำหรับกำรลงทนุใน reverse repo  
4.1 ต้องใช้สญัญำมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดโดย TBMA หรือ TSFC  
4.2 ห้ำมน ำหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ไปขำยหรือโอนตอ่ เว้นแตเ่ข้ำลกัษณะดงันี ้ 
4.2.1 เป็นกำรขำยหรือโอนตำมข้อก ำหนดใน reverse repo ดงักลำ่ว  
4.2.2 เป็นกำรขำยตำม repo ที่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำร
กู้ยืมเงินในนำมของกองทนุรวมและกำรก่อภำระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทนุรวม  
4.3 มลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ ณ วนัเร่ิมต้นสญัญำ ต้องมีมลูคำ่เป็นไปตำมสมกำรกำรค ำนวณตำมวิธีกำรดงันี  ้ 
มลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ มำกกวำ่ (รำคำซือ้ x (1 + discount rate))  
ทัง้นี ้รำคำซือ้ เทำ่กบั รำคำที่กองทนุช ำระให้แก่คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นคำ่ซือ้หลกัทรัพย์หรือตรำสำรตำม reverse repo  
4.4 กำรด ำรงมลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ ณ สิน้วนั ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
4.4.1 มลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ มำกกวำ่ (มลูคำ่ reverse repo x (1 + discount rate))  
4.4.2 ในกรณีที่มลูคำ่หลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ ณ สิน้วนั ไมเ่ป็นไปตำมสมกำรใน 4.4.1 บริษัทจดักำรต้องเรียกให้คูส่ญัญำโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือ
หลกัทรัพย์หรือตรำสำรทีส่ำมำรถใช้ในกำรท ำ reverse repo ให้แก่กองทนุ เพื่อให้มลูคำ่รวมของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้และทรัพย์สินที่โอนมำ
ดงักลำ่วเป็นไปตำมวิธีกำรดงักลำ่ว ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่มลูคำ่หลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ลดลงกวำ่สมกำรใน 4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตำม 4.4.3  
4.4.3 ในกรณีที่ผลลพัธ์ตำมสมกำรใน 4.4.1 แสดงผลวำ่มลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ ณ สิน้วนั มีมลูคำ่น้อยกวำ่มลูคำ่ reverse repo x (1 + 
discount rate) เป็นจ ำนวนไมเ่กิน 5 ล้ำนบำท หรือไมเ่กิน 5% ของรำคำซือ้ แล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ และมีกำรก ำหนดเร่ืองดงักลำ่วไว้ในสญัญำซึง่ได้
ก ำหนดโดยพิจำรณำถึงปัจจยัควำมเสีย่งของคูส่ญัญำ (counterparty risk) แล้ว บลจ. จะไมด่ ำเนินกำรตำม 4.4.2 ก็ได้  
4.5 กำรค ำนวณมลูคำ่ reverse repo ตำม 4.4 ให้ค ำนวณดงันี ้ 
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4.5.1 ค ำนวณจำกรำคำซือ้รวมกบัผลประโยชน์ที่กองทนุพงึได้รับจำก reverse repo จนถึงวนัที่มีกำรค ำนวณ  
4.5.2 ค ำนวณเป็นรำยธุรกรรม หรือค ำนวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo ทกุธุรกรรมที่กองทนุมีอยูก่บัคูส่ญัญำรำยเดียวกนัและมีข้อตกลง
ก ำหนดให้สำมำรถบงัคบัช ำระหนีต้ำมธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจำกหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้หรือทรัพย์สินที่โอนตำม 4.4.2 (ถ้ำมี) ของธุรกรรมที่เกิดจำก 
reverse repo รำยกำรอ่ืนได้  
4.6 discount rate ที่น ำมำใช้ในกำรค ำนวณ ต้องเป็นกำรก ำหนดขึน้โดยค ำนึงถึงปัจจยัควำมเสี่ยงของคูส่ญัญำ หลกัทรัพย์ หรือตรำสำรที่ซือ้แล้ว  
 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
 
ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุดงันี ้ 
1. คูส่ญัญำ ต้องมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึง่เป็นผู้ ได้รับใบอนญุำตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities 
Borrowing and Lending) (“SBL”) โดยในกรณีที่คูส่ญัญำดงักลำ่วกระท ำกำรในฐำนะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบคุคลดงันีท้ี่สำมำรถประกอบธุรกิจ
หรือด ำเนินกิจกำรได้ตำมกฎหมำยไทย  
1.1 ผู้ ได้รับใบอนญุำตประกอบธุรกิจ SBL  
1.2 ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
1.3 กองทนุฟืน้ฟ ู 
1.4 ธนำคำรเพื่อกำรน ำเข้ำและกำรสง่ออกแหง่ประเทศไทย  
1.5 ธนำคำรพำณิชย์  
1.6 บริษัทเงินทนุ  
1.7 บริษัทหลกัทรัพย์  
1.8 บริษัทประกนัชีวิต  
1.9 กองทนุสว่นบคุคลที่มีมลูคำ่ทรัพย์สินของผู้ลงทนุแตล่ะรำยตัง้แต ่1 ล้ำนบำทขึน้ไป 
1.10 กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  
1.11 นิติบคุคลอ่ืนตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
2. หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลกัทรัพย์ที่อยูใ่นระบบรับฝำกหลกัทรัพย์ของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยท ำหน้ำที่
เป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์  
3. กำรวำงหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรดงันี ้ 
3.1 ด ำเนินกำรให้มีกำรวำงหรือเรียกหลกัประกนัจำกผู้ยืมเพ่ือเป็นประกนักำรให้ยืมหลกัทรัพย์ โดยต้องเป็นหลกัประกนัดงันี ้ 
3.1.1 เงินสด  
3.1.2 ตรำสำรภำครัฐไทย  
3.1.3 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน บตัรเงินฝำก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ มี
ภำระผกูพนั  
3.1.4 ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก ำหนดวนัใช้เงินตำมตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถึงก ำหนดใช้เงินเม่ือ
ทวงถำมหรือเม่ือได้เห็น  
3.1.5 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่มีอำยไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ 
3.1.5.1 มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน (issue rating) หรือ อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรหรือคูส่ญัญำ (issuer rating) 
อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มำจำกกำรจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย  
3.1.5.2 มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของผู้ มีภำระผกูพนัในฐำนะผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั (guarantor rating) อยูใ่นอนัดบั investment 
grade  
3.1.6 ตรำสำรหนีท้ี่มี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.1.7 หนงัสือค ำ้ประกนัที่ธนำคำรพำณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทนุเพ่ือเป็นประกนักำรคืนหลกัทรัพย์ให้แก่กองทนุ  
3.1.8 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)  
3.2 ด ำเนินกำรให้กองทนุมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตำม 3.1 หรือด ำเนินกำรโดยวิธีอ่ืนซึง่จะมีผลให้ บลจ. สำมำรถบงัคบัช ำระหนีเ้อำจำก
หลกัประกนัดงักลำ่วได้โดยพลนั  
3.3 ห้ำมน ำหลกัประกนัตำม 3.1 ที่กองทนุมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขำยตอ่หรือท ำให้ไมส่ำมำรถบงัคบัตำมหลกัประกนันัน้ได้ เว้นแตเ่ป็นกำรบงัคบัช ำระหนี ้
ตำมข้อตกลงในธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ นัน้เอง  
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3.4 ด ำรงมลูคำ่หลกัประกนั ณ สิน้วนั มำกกวำ่หรือเทำ่กบั 100% ของมลูคำ่หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม  
3.5 ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ให้น ำเงินสดดงักลำ่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรัพย์สินดงันี ้ 
3.5.1 เงินฝำกในธนำคำรพำณิชย์หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงินฝำกหรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ดงันี ้ 
3.5.2.1 บตัรเงินฝำก หรือ ตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ มีภำระผกูพนั  
3.5.2.2 ตัว๋สญัญำใช้เงินที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก ำหนดวนัใช้เงินตำมตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก ำหนดใช้เงินเม่ือทวงถำมหรือ
เม่ือได้เห็น  
3.5.2.3 ตัว๋สญัญำใช้เงินที่มีอำยไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อยำ่งหนึ่งอยำ่งใดดงันี ้ 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มำจำกกำรจดั credit rating 
ระยะสัน้ด้วย  
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.5.3 ตรำสำรภำครัฐไทย  
3.5.4 reverse repo ส ำหรับตรำสำรภำครัฐไทย  
4. ลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำ ให้ใช้สญัญำที่มีลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยข้อก ำหนดเก่ียวกบัระบบงำน สญัญำยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์และหลกัประกนัในธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์  
 
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้ 
 
1. ประเภทสินค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเข้ำเป็นคูส่ญัญำได้ต้องมี underlying อยำ่งใด อยำ่งหนึ่ง
หรือหลำยอยำ่งดงันี ้ 
1.1 ทรัพย์สินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได้  
1.2 อตัรำดอกเบีย้  
1.3 อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน  
1.4 เครดิต เชน่ credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
ในกรณีที่ derivatives อ้ำงอิงกบัรำคำของ underlying ข้ำงต้น รำคำที่อ้ำงอิงดงักลำ่วต้องเป็นรำคำปัจจบุนั (spot price) หรือรำคำสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำ (futures price) เทำ่นัน้ ทัง้นี ้รำคำของ underlying อ่ืนที่ไมใ่ชด่ชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลำ่ว ต้องเป็นที่ยอมรับ
อยำ่งกว้ำงขวำงและเปิดเผยไว้อยำ่งแพร่หลำยด้วย  
 
2. เง่ือนไขกำรลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เม่ือ  
2.1 ได้ระบเุก่ียวกบักำรลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้อยำ่งชดัเจนในโครงกำร  
2.2 เป็นกำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำใน derivatives อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึง่ซือ้ขำยนอกศนูย์ซือ้ขำย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็น ธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้
ขำย derivatives หรือผู้ ค้ำ derivatives  
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในตำ่งประเทศ ต้องมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นนิติบคุคลที่ได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยูภ่ำยใต้
กำรก ำกบัดแูลโดยหนว่ยงำนก ำกบัดแูลด้ำนหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมำชิกของ WFE  
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีกำรช ำระหนีด้้วยกำรสง่มอบสินค้ำเม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินค้ำนัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่ำ่
กองทนุจะเป็นผู้ มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้ำที่สง่มอบสินค้ำนัน้ก็ตำม  
 
3. หลกัเกณฑ์กำรจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอตอ่กำรช ำระหนีต้ำมภำระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดักำรต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภำพและมีสภำพคลอ่งในจ ำนวนที่เพียงพอตอ่ภำระที่กองทนุอำจต้องช ำระหนีต้ำมข้อตกลงเม่ือ 
derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรหนีต้่ำงประเทศ 1Y20                                                             14/09/2018    Page 17 

4. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส ำหรับกำรลงทนุที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรลดควำมเสี่ยง  
ในกรณีที่บริษัทจดักำร ลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไมใ่ชส่ิ่งเดียวกบัทรัพย์สินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทนุใน derivatives ดงักลำ่วต้องเป็นไป
ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
5. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส ำหรับกำรลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจดักำรต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
5.1 ให้คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดักำรทรำบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุท้ำยของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ใน
กรณีที่วนัดงักลำ่วเป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษัทจดักำร ให้ค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุธิรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่รำคำของ derivatives อยำ่งมีนยัส ำคญั ให้คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุิธรรมของ 
derivatives ให้บริษัทจดักำรทรำบทนัที  
5.3 คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งยินยอมให้มีกำรล้ำงฐำนะ derivatives เม่ือบริษัทจดักำรร้องขอได้  
 
6. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส ำหรับกำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำใน credit derivatives  
บริษัทจดักำรต้องปฏบิตัิตำมเงื่อนไขดงันี ้ 
6.1 เข้ำเป็นคูส่ญัญำใน credit derivatives ได้เฉพำะเพ่ือกำรลดควำมเสี่ยงเทำ่นัน้  
6.2 เข้ำเป็นคูส่ญัญำได้เฉพำะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยำ่งหนึ่งอยำ่งใด ดงันี ้ 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ได้แก่ กำรตกลงในฐำนะผู้ซือ้ประกนัควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เก่ียวข้องกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำม obligation 
ของผู้ผกูพนัตำม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญำที่อยูใ่นฐำนะผู้ขำยประกนัควำมเสี่ยงมีภำระผกูพนัที่จะต้องช ำระเงินตำมข้อตกลงซือ้ประกนัควำมเสี่ยง
เม่ือเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัควำมเสี่ยงครบก ำหนดทนัที (ในกรณีที่ไมเ่กิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบ
ก ำหนดตำมปกติ) ทัง้นี ้ไมว่ำ่ obligation จะมีเพียงรำยกำรเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลำยรำยกำรซึง่ก ำหนดให้
ผู้ขำยประกนัควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ช ำระหนีเ้ม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็นรำยแรก (First to Default Swap) หรือเม่ือ
เกิด credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในกลุม่ obligation ซึง่จะมีกำรช ำระรำคำกนัเฉพำะในสว่นของสินทรัพย์รำยนัน้ แตข้่อตกลง
จะครบก ำหนดเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรำยกำรในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)  
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ กำรตกลงในฐำนะผู้ซือ้ประกนัควำมเสี่ยงของสินทรัพย์อ้ำงอิงที่เกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ได้รับจำกสินทรัพย์อ้ำงอิง โดยผู้ขำยประกนัควำมเสี่ยงมีภำระผกูพนัที่จะจำ่ยผลตอบแทนในอตัรำคงที่หรืออตัรำลอยตวัที่อ้ำงอิงกบัอตัรำดอกเบีย้  
ตำมที่จะตกลงกนั และสว่นที่ลดลง (ถ้ำมี) ของมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์อ้ำงอิง เพ่ือแลกกบักำรที่ผู้ซือ้ประกนัควำมเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่นที่
เพ่ิมขึน้ (ถ้ำม)ี ของมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์อ้ำงอิงให้กบัผู้ขำยประกนัควำมเสี่ยง จนกวำ่จะเกิด credit event หรือครบก ำหนดสญัญำ (กรณีไมเ่กิด 
credit event)  
6.3 ต้องใช้สญัญำมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญำมำตรฐำนอ่ืนตำมที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้ 
6.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตำมกฎหมำย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือกฎหมำยอ่ืน  
6.3.2 ไมมี่ข้อก ำหนดที่ท ำให้สิทธิที่ก ำหนดไว้ในตรำสำรแหง่หนีห้รือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่ credit derivatives นัน้อ้ำงอิงเสื่อมเสียไป  
6.3.3 ไมมี่ข้อก ำหนดให้กองทนุต้องชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่คูส่ญัญำ  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในตำ่งประเทศ :  
 
บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งหรือหลำยอยำ่งตำมที่
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้มีควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือกำรหำดอกผลโดยวิธิอ่ืน  
 
ทัง้นี ้กำรลงทนุในตรำสำรหรือสญัญำในตำ่งประเทศ ตรำสำรหรือสญัญำดงักลำ่วต้องเสนอขำยหรือเป็นกำรท ำสญัญำในประเทศที่มีหน่วยงำนก ำกบั
ดแูลด้ำนหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือที่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศที่เป็นสมำชิกของ 
WFE หรือเป็นตรำสำรของบริษัทที่จดัตัง้และเสนอขำยใน GMS  
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ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิต่างประเทศทั่วไป  
 
1. ประเภทของตรำสำรตำ่งประเทศ ได้แก่  
1.1 ตรำสำรหนีต้ำ่งประเทศ  
(1) พนัธบตัร  
(2) ตัว๋เงินคลงั  
(3) หุ้นกู้  (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภำพ และหุ้นกู้อนพุนัธ์)  
(4) ตัว๋แลกเงิน  
(5) ตัว๋สญัญำใช้เงิน  
(6) ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้   
(7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้   
(8) ตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรหนีต้ำม (1) – (7) ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
2. คณุสมบตัขิองตรำสำรและหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุ  
ทรัพย์สินที่บริษัทจดักำรจะสำมำรถลงทนุได้ตำม 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตรำสำรตำมหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้ 
2.1 ไมมี่ข้อก ำหนดหรือเง่ือนไขที่ท ำให้ผู้ลงทนุมีภำระผกูพนัมำกกวำ่มลูคำ่เงนิลงทนุในตรำสำร  
2.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ำมเปลี่ยนมือแตก่องทนุได้ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้)  
2.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตรำสำรทีบ่ริษัทจดักำรสำมำรถเข้ำถึงได้เพ่ือน ำมำประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิใจลงทนุได้อยำ่งสม ่ำเสมอ และมีข้อมลูรำคำที่
สะท้อนมลูคำ่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลำ่วต้องอ้ำงอิงจำกแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท ำตำมหลกัวิชำกำรอนัเป็นที่ยอมรับในระดบัสำกล  
2.4 ในกรณีที่เป็นกำรลงทนุในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่ออกตรำสำรดงักลำ่วเพ่ือช ำระหนีก้ำรค้ำ ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงินดงักลำ่วต้อง
มีกำรรับอำวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 
(1) ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
(2) ธนำคำรออมสิน  
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
(5) ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
(6) ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย  
(7) ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย  
(8) สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผู้ รับฝำกตำม (1) – (7)  
ทัง้นี ้กำรอำวลัหรือกำรรับรองดงักลำ่วต้องเป็นกำรอำวลัหรือกำรรับรองผู้สัง่จำ่ยหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จ ำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ตำมที่ระบไุว้ในตัว๋แลก
เงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงินด้วย  
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที่เป็นกองทุนตราสารหนี ้และ/หรือกองทุนตลาดเงนิในต่างประเทศ  
 
กรณีเป็นหน่วยที่กำรออกอยูภ่ำยใต้บงัคบักฎหมำยตำ่งประเทศ ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุดงันี ้ 
1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุเชน่เดียวกบัข้อก ำหนดส ำหรับตรำสำรทำงกำรเงินทัว่ไปในสว่นที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศที่มีลกัษณะดงันี ้ 
2.1 กำรออกและกำรเสนอขำยอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนตำ่งประเทศที่ก ำกบัดแูลด้ำนหลกัทรัพย์และตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ซึง่เป็นสมำชิก
สำมญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศที่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE  
2.2 CIS operator ของกองทนุดงักลำ่วอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO 
2.3 ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศ กองทนุ CIS ตำ่งประเทศดงักลำ่วต้องอยูภ่ำยใต้หลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูล กำรออก 
กำรเสนอขำย และกำรจดักำรส ำหรับกองทนุเพ่ือผู้ลงทนุรำยยอ่ยของประเทศนัน้ 
3.  ประเทศที่ก ำกบัดแูลกำรเสนอขำยหน่วยดงักลำ่วมีมำตรกำรให้ควำมคุ้มครองผู้ลงทนุอยำ่งเพียงพอทัง้นี ้ตำมรำยชื่อประเทศที่ส ำนกังำนก ำหนด  
4.  ในกรณีเป็นกำรลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศ กองทนุดงักลำ่วต้องมีกำรจ ำกดักำรกู้ยืมไว้เฉพำะกรณีมีเหตจุ ำเป็นในกำรบริหำรสภำพ
คลอ่งเป็นกำรชัว่ครำวเทำ่นัน้ และมีนโยบำยกำรลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้กบักำรลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค ำที่ลงทนุใน
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ทองค ำแทง่)  
4.1  มีกำรลงทนุในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุรวมสำมำรถลงทนุได้ในสดัสว่น มำกกวำ่หรือเทำ่กบั 80% ของ NAV ของกองทนุ 
CIS ตำ่งประเทศนัน้  
4.2  มีกำรลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค ำนวณตำมสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุรวมนัน้ ทัง้นี ้
หลกัเกณฑ์ดงักลำ่วไมใ่ช้กบักรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP  
4.3  มีกำรลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค ำนวณตำมสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ product limit ส ำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ
กองทนุรวมนัน้  
4.4  มีกำรลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุรวมนัน้  
 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากต่างประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ  
 
ต้องเป็นเงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำ่งประเทศหรือตรำสำรตำ่งประเทศที่เทียบเทำ่เงินฝำกตำ่งประเทศของผู้ รับฝำกดงัตอ่ไปนี  ้ 
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
2. ธนำคำรออมสิน  
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยูอ่ำศยั  
6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย  
9. สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก  
10. สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศ ที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผู้ รับฝำกตำม 1. – 9.  
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้ 
 
1. ประเภทสินค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเข้ำเป็นคูส่ญัญำได้ต้องมี underlying อยำ่งใด อยำ่งหนึ่ง
หรือหลำยอยำ่งดงันี ้ 
1.1 อตัรำดอกเบีย้  
1.2 อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน  
ในกรณีที่ derivatives อ้ำงอิงกบัรำคำของ underlying ข้ำงต้น รำคำที่อ้ำงอิงดงักลำ่วต้องเป็นรำคำปัจจบุนั (spot price) หรือรำคำสญัญำซือ้ขำย 
ลว่งหน้ำ (futures price) เทำ่นัน้ ทัง้นี ้รำคำของ underlying อ่ืนที่ไมใ่ชด่ชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลำ่ว ต้องเป็นที่ยอมรับ
อยำ่งกว้ำงขวำงและเปิดเผยไว้อยำ่งแพร่หลำยด้วย  
 
2. เง่ือนไขกำรลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เม่ือ  
2.1 ได้ระบเุก่ียวกบักำรลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้อยำ่งชดัเจนในโครงกำร  
2.2 เป็นกำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำใน derivatives อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึง่ซือ้ขำยนอกศนูย์ซือ้ขำย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็น ธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้
ขำย derivatives หรือผู้ ค้ำ derivatives  
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในตำ่งประเทศ ต้องมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นนิติบคุคลที่ได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยูภ่ำยใต้
กำรก ำกบัดแูลโดยหนว่ยงำนก ำกบัดแูลด้ำนหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมำชิกของ WFE  
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีกำรช ำระหนีด้้วยกำรสง่มอบสินค้ำเม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินค้ำนัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่ำ่
กองทนุจะเป็นผู้ มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้ำที่สง่มอบสินค้ำนัน้ก็ตำม  
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3. หลกัเกณฑ์กำรจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอตอ่กำรช ำระหนีต้ำมภำระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดักำรต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภำพและมีสภำพคลอ่งในจ ำนวนที่เพียงพอตอ่ภำระที่กองทนุอำจต้องช ำระหนีต้ำมข้อตกลงเม่ือ 
derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
4. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส ำหรับกำรลงทนุที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรลดควำมเสี่ยง  
ในกรณีที่บริษัทจดักำร ลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไมใ่ชส่ิ่งเดียวกบัทรัพย์สินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทนุใน derivatives ดงักลำ่วต้องเป็นไป
ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
5. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส ำหรับกำรลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจดักำรต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
5.1 ให้คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดักำรทรำบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุท้ำยของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ใน
กรณีที่วนัดงักลำ่วเป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษัทจดักำร ให้ค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุธิรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่รำคำของ derivatives อยำ่งมีนยัส ำคญั ให้คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุิธรรมของ 
derivatives ให้บริษัทจดักำรทรำบทนัที  
5.3 คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งยินยอมให้มีกำรล้ำงฐำนะ derivatives เม่ือบริษัทจดักำรร้องขอได้  
 
3.14. อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม :  
 
อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมในประเทศและตำ่งประเทศ :  
 
บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุหรือส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัรำสว่นกำรลงทนุ บริษัทจดักำรลงทนุให้เป็นไปตำมประกำศที่แก้ไขด้วย  
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

 ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครัฐไทย ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 

2 ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ   
 2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 

 2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade แตต่ ่ำกวำ่ 2 
อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 

4 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกที่ผู้ รับฝำกหรือผู้ออกตรำสำรมีลกัษณะ
อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.2 เป็นธนำคำรออมสิน ทัง้นี ้เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที่รัฐบำลเป็นประกนั 

ไมเ่กิน 20% 
(หรือไมเ่กิน 10% เม่ือเป็นกำรลงทนุในตำ่งประเทศหรือผู้
มีภำระผกูพนัมีภมิูล ำเนำอยูต่ำ่งประเทศ โดยเลือกใช้ 

credit rating แบบ national scale) 
5 ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 เป็นตรำสำรหนี ้ทีผู่้ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของ
ธนำคำรพำณิชย์ตำ่งประเทศที่ได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจธนำคำร
พำณิชย์ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ 
filing 

ไมเ่กินอตัรำดงันี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่  
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของตรำสำรทีล่งทนุใน benchmark + 5% 
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5.2.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัที่
ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภำระผกูพนัตำมตรำสำร
ดงักลำ่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำม
กฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
5.2.3.2 ธนำคำรออมสิน  
5.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
5.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยูอ่ำศยั  
5.2.3.6 ธนำคำรพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 
5.3 เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัทีล่งทนุ 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดงันี ้
6.1 ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.1.1 เป็นตรำสำรหนีท้ี่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำ
สำรนัน้ในตำ่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ (แตไ่ม่
รวมสำขำของ ธพ. ตำ่งประเทศที่ได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ใน
ประเทศไทย)  
6.1.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.1.3 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ตำ่งประเทศ 
6.1.3.2 ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ 
filing 
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัที่
ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตำม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้ มีภำระผกูพนัตำมตรำ
สำรดงักลำ่วต้องบคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1 บคุคลตำมข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมำชิก 
6.1.3.3.3 สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคลตำม
ข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่
ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  
6.2 ธุรกรรมดงันี ้ที่คูส่ญัญำมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 

รวมกนัไมเ่กินอตัรำดงันี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุใน benchmark + 5% 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจำกที่ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

หมำยเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทนุในทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อก ำหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝำก ผู้ออกตรำสำรหรือคูส่ญัญำ แล้วแตก่รณี  
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม  
2. derivatives on organized exchange  
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 กำรลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที่อยูใ่นกลุม่กิจกำรเดียวกนั

หรือกำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกบับริษัทดงักลำ่ว 
ไมเ่กินอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมำยเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทนุทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อก ำหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม  
2. derivatives on organized exchange  
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงิน 

ที่นิติบคุคลตำมกฎหมำยไทย (ไมร่วมถึงสำขำในตำ่งประเทศของนิติ
บคุคลดงักลำ่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จำ่ย หรือคูส่ญัญำ ดงันี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนำคำรพำณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยูอ่ำศยั 
(ไมร่วมถึงทรัพย์สินที่กองทนุรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมำจำกคูส่ญัญำ
ตำม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เว้นแตเ่ป็นกองทนุ
รวมที่มีอำยโุครงกำร < 1 ปี ให้เฉลี่ยตำมรอบอำยกุองทนุ 
- อตัรำข้ำงต้นไมใ่ชก่บักองทนุรวมที่อำยโุครงกำรคงเหลือ < 6
เดือน ทัง้นี ้เฉพำะกองทนุรวมที่มีอำยโุครงกำร > 1 ปี  

2 reverse repo ไมเ่กิน 25% 
3 securities lending ไมเ่กิน 25% 
4 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สินตำมข้อ 7 ของสว่นที่ 1 : อตัรำสว่นกำร

ลงทนุที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญำ (single entity limit) 
แตไ่มร่วมถึงตรำสำรหนี ้ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1  มีลกัษณะตำม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 สว่นที่ 1 : อตัรำสว่น
กำรลงทนุที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญำ (single entity 
limit) 
4.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัต ำ่กวำ่ investment grade หรือไมมี่ 
credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

หมำยเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม ไมมี่ข้อก ำหนดเก่ียวกบั product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
5 derivatives ดงันี ้

5.1 กำรเข้ำท ำธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรลดควำม
เสี่ยง (hedging) 

ไมเ่กินมลูคำ่ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตรำสำรหนีข้องผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง 

(ไมร่วมถึงตรำสำรหนีภ้ำครัฐไทยหรือตรำสำรหนี ้
ภำครัฐตำ่งประเทศ) 

1.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคำ่หนีส้ินทำงกำรเงิน (financial liability) ของผู้ออก
ตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีลำ่สดุ 
โดยไมใ่ห้นบัรวมมลูคำ่หนีส้ินดงักลำ่วของเจ้ำหนีท้ี่มีควำมเก่ียวข้องกบัผู้ออก 
เชน่ เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั เป็นต้น 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไมมี่หนีส้นิทำงกำรเงินตำมที่เปิดเผยไว้ในงบ
กำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีลำ่สดุ ให้ใช้อตัรำสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของ
มลูคำ่กำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้อนีข้องผู้ออกรำยนัน้เป็นรำยครัง้ 
เว้นแตใ่นกรณีทีผู่้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอ
ขำยหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ให้
พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
1.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตรำสำรตำมข้อนีโ้ดยเป็นตรำสำรที่ออกใหมแ่ละมี 
credit rating อยูใ่นระดบัต ่ำกวำ่ investment grade หรือไมมี่ credit rating 
บริษัทจดักำรจะลงทนุเพ่ือกองทนุภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรรำย
เดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคำ่กำรออกและเสนอขำยตรำสำร
ดงักลำ่วเป็นรำยครัง้ เว้นแตก่รณีทีผู่้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร
ข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance 
program) ให้พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อตัรำสว่นตำม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตรำสำรที่ออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยวำ่
ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน 
2. ธนำคำรออมสิน 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยูอ่ำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก 
11. สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคลตำม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง -  ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวม หรือกองทนุ 
CIS ตำ่งประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้  
-  อตัรำข้ำงต้นไมใ่ช้กบักำรลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน  
(1) มีขนำดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอำยไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้ำง  

 
ทัง้นี ้กำรค ำนวณสดัสว่นตำมนโยบำยกำรลงทนุและอตัรำสว่นกำรลงทนุ ให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยกำรลงทนุของ
กองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด แตต่อ่มำทรัพย์สินที่ลงทนุมีคณุสมบตัิที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขำดคณุสมบตัิใน
กำรเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได้อีกตอ่ไป บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุและวนัที่ทรัพย์สินขำดคณุสมบตัิ และจดัสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำน รวมทัง้
จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่เกิดกรณีดงักลำ่ว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ทีบ่ริษัทจดักำร  
(2) จ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคณุสมบตัภิำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั แตต้่องไมเ่กินกวำ่ 90 วนันบัแตว่นัที่ทรัพย์สินนัน้
ขำดคณุสมบตัิ เว้นแตเ่ป็นกรณีตำมข้อ 4 ในสว่นนี ้ 
(3) เม่ือบริษัทจดักำรสำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคณุสมบตัิ หรือทรัพย์สินที่ขำดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหนดแล้ว บริษัทจดักำรต้องจดัท ำรำยงำนข้อมลูเก่ียวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุในทรัพย์สินดงักลำ่ว รวมถึงวนัที่ได้จ ำหน่ำยทรัพย์สินนัน้
ออกไปหรือวนัที่ทรัพย์สินมีกำรเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัแิล้วแตก่รณี และให้จดัสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่เกิดกรณีดงักลำ่ว  
 
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนด แตต่อ่มำกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุเป็น
เวลำ 5 วนัท ำกำรตดิตอ่กนั โดยมิได้เกิดจำกกำรลงทนุเพ่ิม บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุ และวนัที่กำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ และจดัสง่
รำยงำนตอ่ส ำนกังำน รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัครบระยะเวลำดงักลำ่ว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัท
จดักำร  
(2) ไมล่งทนุเพ่ิมเติมในทรัพย์สินที่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุจนกวำ่จะสำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนด  
(3) แก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลำดงันี ้เว้นแต่
เป็นกรณีตำมข้อ 4 ในสว่นนี ้ 
(ก) 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลำบญัชี ในกรณีที่ไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน ส ำหรับกำรลงทนุในเงินฝำกหรือ
ตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ตำมข้อ 1 ในสว่นที ่3  
(ข) 90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลำดงักลำ่ว ส ำหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจำกกรณีตำม (3) (ก)  
(4) เม่ือบริษัทจดักำรสำมำรถแก้ไขจนเป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดแล้ว บริษัทจดักำรต้องจดัท ำรำยงำนข้อมลูเก่ียวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำสว่น
กำรลงทนุในทรัพย์สินดงักลำ่ว รวมถึงวนัที่สำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ แล้วแตก่รณี และจดัสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำน รวมทัง้จดัสง่ต่อ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่มีกำรแก้ไขจนเป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุนัน้  
 
3. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดแตต่อ่มำมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้จนเป็นเหตใุห้ไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ ให้
บริษัทจดักำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมข้อ 2. หรือข้อ 3. แล้วแตก่รณี โดยอนโุลม  
(1) กรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุหรือได้สิทธิจำกกำรเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตำมสดัสว่นที่มีอยูเ่ดิมนัน้  
(2) กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรบริจำค  
 
4. ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดท ำให้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ือให้กำรลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในข้อ 1 (2) 
หรือข้อ 2 (3) หรือบริษัทจดักำรมีควำมเห็นวำ่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ลงทนุ บริษัทจดักำรสำมำรถใช้ดลุยพินิจด ำเนินกำรตำม
ควำมเหมำะสมได้โดยต้องค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั และต้องสง่รำยงำนเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรในเร่ืองดงักลำ่วตอ่
ส ำนกังำน ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลำที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกำรจดัสง่
รำยงำนดงักลำ่วให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรแทนได้  
 
ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี  ้ 
(1) จดัท ำรำยงำนเก่ียวกบักำรลงทนุที่ไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ พร้อมทัง้เหตผุลที่ท ำให้มีกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ และจดัสง่
รำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ ตลอดจน
จดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจดักำร  
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(2) ด ำเนินกำรแก้ไขให้สดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ หรือด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุ ทัง้นีต้ำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้ 
 
2. ในกรณีที่กำรลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบง่ประเภทของกองทนุ ให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแก้ไขสดัสว่นกำร
ลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุภำยใน 90 วนันบัแตว่นัที่สดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ เว้น
แตบ่ริษัทจดักำรจะได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่ว  
 
ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจดักำรต้องจดัให้มีวิธีกำรในกำรให้สิทธิแกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมในกำรที่จะออกจำก
กองทนุรวมก่อนที่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลบงัคบัใช้ โดยวิธีกำรดงักลำ่วต้องมีระยะเวลำเพียงพอและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ รวมทัง้เม่ือได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดักำรต้องงดเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ(ถ้ำมี) ทกุรำยจนกวำ่กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก ำหนด 90 วนันบัแตว่นัทีส่ดัสว่นกำรลงทนุ
ไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ แตก่ำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใช้บงัคบั บริษัทจดักำรต้องไมเ่สนอขำยหน่วยลงทนุของกองทุน
รวมนัน้เพ่ิมเติม  
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. กำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่  
 
4.2. ประเภทกำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่  
 
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) :  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 
5.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
 
- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

5.2.1. วิธีกำรขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุจะจดัสง่หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญัทีผู่้ลงทนุควรทรำบ พร้อมกบัใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ผู้ที่สนใจลงทนุและ
บริษัทจดักำรจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงกำรไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและ ณ สถำนทีต่ิดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุ  
 
ผู้สนใจลงทนุสำมำรถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงกำร ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร
และ ณ สถำนที่ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุทกุวนัในเวลำท ำกำร  
 
5.2.2. วิธีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
เม่ือผู้จองซือ้เปิดบญัชีกองทนุแล้ว จะสำมำรถจองซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกได้โดยจะต้องเป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่ 10,000 บำท ในกำรจองซือ้แตล่ะครัง้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีมลูคำ่ต ำ่กวำ่ที่ก ำหนดข้ำงต้น หรือไมก็่ได้ โดย
ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร กำรช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใชก่รณีกำรสับเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช ำระเงินคำ่ซือ้
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หน่วยลงทนุด้วยเงินเต็มมลูคำ่จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไมไ่ด้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทนุเป็นส ำคญั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่
รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจำกบำงกองทนุมำยงักองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรหนีต้ำ่งประเทศ 1Y20  โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
ผู้จองซือ้ต้องกรอกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้สง่ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีในข้อ 5.2.5 เร่ือง 
“เอกสำรหลกัฐำนในกำรเปิดบญัช”ี และช ำระเงินคำ่จองซือ้จนเต็มมลูคำ่ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุ ตำมวนัและเวลำที่ระบไุว้ในด้ำนหน้ำของหนงัสือ
ชีช้วนโดยมีชอ่งทำงกำรสัง่ซือ้และ/หรือวิธีกำรช ำระเงิน ดงันี ้ 
 
5.2.2.1  กรณีจองซือ้ผ่ำน บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผู้จองซือ้อำจช ำระเป็นเงินสด ค ำสัง่หกับญัชีเงินฝำกที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เช็ค หรือดรำฟต์ ที่ธนำคำรสำมำรถเรียกเก็บได้ในวนัเดียวกบัวนัที่
จองซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้ช ำระเป็นเช็คต้องขีดคร่อม สัง่จำ่ย “บญัชีรับช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ บลจ.กรุงศรี” ซึง่บริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีกระแส
รำยวนัไว้กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
5.2.2.2   กรณีจองซือ้ผ่ำนบริษัทจดักำร หรือ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คนือ่ืน  
 
ผู้จองซือ้อำจช ำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดรำฟต์ ได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนอ่ืน โดยสำมำรถโอนเงินหรือสัง่จำ่ยเป็นเช็คขีด
คร่อมเข้ำบญัชี “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ.กรุงศรี” ซึง่บริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรำยวนัของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ, บมจ. ธนำคำร
ไทยพำณิชย์, บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ, บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย, ธนำคำรซิตีแ้บงก์ สำขำกรุงเทพฯ, บมจ. ธนำคำรยโูอบี, บมจ. ธนำคำรกรุงไทย, บมจ. 
ธนำคำรทหำรไทย, บมจ. ธนำคำรธนชำต, บมจ. ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เพ่ือรำยยอ่ย, บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน, บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อ
รำยยอ่ย, ธนำคำรออมสิน, บมจ.ธนำคำรทิสโก้ หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม หลงัจำกที่ได้รับช ำระเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุจำกผู้จองซือ้แล้ว 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุจะมอบส ำเนำค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ และส ำเนำค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีล่งนำมรับรองควำมถกูต้องแล้วแก่ผู้จองซือ้หน่วย
ลงทนุเป็นหลกัฐำน ทัง้นี ้กำรจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดักำรได้รับเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนแล้ว และสิทธิของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกนำยทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูกำรซือ้หน่วยลงทนุของผู้จองซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว
เทำ่นัน้   
 
ในกรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุช ำระเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือ ดรำฟต์ ที่ไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่สัง่ซือ้ไมว่ำ่ด้วยเหตใุด หรือกรณีที่
เช็คหรือดรำฟต์ดงักลำ่วถกูปฏิเสธกำรจำ่ยเงิน หรือกรณีที่บริษัทจดักำรมิได้รับเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรที่ผู้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู ่ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรยกเลิกรำยกำรจองซือ้นัน้และแจ้งให้ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุ
ทรำบทำงโทรศพัท์ หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
 
ในกำรช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใชก่รณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมลูคำ่จะหกั
กลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไมไ่ด้  
 
ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช ำระเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนแล้ว จะเพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินคำ่จองซือ้ไมไ่ด้ ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
5.2.2.3  วิธีกำรจองซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่สำมำรถขอ
เอกสำรดงักลำ่วได้ที่บริษัทจดักำร ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิด
บญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุครัง้  
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บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัสง่รหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร ซึง่ผู้ ถือรหสั
ประจ ำตวัต้องเก็บรักษำไว้เป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้ำของรหสัประจ ำตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ท ำรำยกำรผำ่นทำงระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใช้บริกำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมงในชว่งระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะต้องท ำกำรสัง่ซือ้ให้เสร็จสิน้ภำยใน
เวลำ 15.30 น. ของวนัสดุท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักลำ่ว  
 
ในกรณีที่กำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไมส่ำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นำคำรพำณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหำนครได้ ไมว่ำ่ด้วยเหตใุดก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือวำ่รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น ำคำ่ซือ้หน่วย
ลงทนุเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลำ่วได้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ซือ้ ภำยใต้หลกัฐำนทีป่รำกฏอยูท่ี่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอ้ำงอิงเทำ่นัน้  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชีไมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถหกัเงินคำ่ซือ้ได้หรือรำยกำรค ำสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่ำ่ด้วยสำเหตใุด บริษัทจดักำรหรือ
ผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สำมำรถใช้บริกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้ตำมปกติ  
อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักลำ่ว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เทำ่นัน้ โดยเป็นคำ่ธรรมเนียม
ตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค ำสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอำ่นค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้อง ภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ให้เพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสำรของผู้สัง่ซือ้ สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้
เทำ่นัน้  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ์และอ้ำงอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหนงัสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทนุเม่ือรำยกำรซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไว้ในระบบโทรศพัท์ของบริษัทจดักำร  
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5.2.2.4  วิธีกำรจองซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิหรือ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดังกลำ่วได้ที่
บริษัทจดักำร ในกรณีทีผู่้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัช”ี และซือ้หน่วย
ลงทนุครัง้แรกผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัสง่รหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร ซึง่ผู้ ถือรหสัประจ ำตวั
ต้องเก็บรักษำไว้เป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้ำของรหสัประจ ำตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุท ำรำยกำร
ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใช้บริกำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมงในชว่งระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะต้องท ำกำรสัง่ซือ้ให้เสร็จสิน้ภำยใน
เวลำ 15.30 น. ของวนัสดุท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักลำ่ว  
 
ในกรณีที่กำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไมส่ำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นำคำรพำณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหำนครได้ ไมว่ำ่ด้วยเหตใุดก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น ำคำ่ซือ้หน่วย
ลงทนุเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลำ่วได้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ซือ้ ภำยใต้หลกัฐำนทีป่รำกฏอยูท่ี่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอ้ำงอิงเทำ่นัน้  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชีไมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถหกัเงินคำ่ซือ้ได้หรือรำยกำรค ำสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่ำ่ด้วยสำเหตใุด บริษัทจดักำรหรือ
ผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สำมำรถใช้บริกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้ตำมปกติ  
 
อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักลำ่ว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เทำ่นัน้ โดยเป็นคำ่ธรรมเนียม
ตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค ำสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอำ่นค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ต  
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้อง ภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ให้เพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์และอ้ำงอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุเม่ือ
รำยกำรซือ้สมบรูณ์แล้ว  
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4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
 
5.2.2.5  วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วได้ทีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนทกุครัง้  
 
ผู้ลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมงในชว่งระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะต้องท ำกำรสัง่ซือ้ให้เสร็จสิน้ภำยในเวลำ 
15.30 น. ของวนัสดุท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักลำ่ว ผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏบิตัิ
ตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช ำระเงินคำ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วไมว่ำ่ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดุลยพินิจของ
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุ  
 
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนบัสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ได้รับแจ้งจำกผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ  
 
5.2.2.6   กำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนชอ่งทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกตอ่ผู้ลงทนุ โดย
บริษัทจดักำรจะแจ้งกำรเพ่ิมเติมชอ่งทำงดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ลว่งหน้ำ โดยจะแจ้งชอ่งทำงที่เพ่ิมเติม โดยระบมุำพร้อมกบั
กำรยื่นเอกสำรแสดงควำมครบถ้วนของข้อมลูและ/หรือกำรยื่นหนงัสือชีช้วนเพื่อเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกของกองทนุ  
 
5.2.3. กำรจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุตำมที่จองซือ้ หลงัจำกที่บริษัทจดักำรได้รับช ำระเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนและใบจองซือ้
ที่ถกูต้องครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีกำรจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกวำ่จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร กำรจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
โดยใช้หลกักำร “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่จองซือ้คนละวนั และในกรณีทีจ่องซือ้ในวนัเดียวกนั ซึง่มีจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือตำมจ ำนวนเงินทนุ
ของโครงกำรไมเ่พียงพอต่อกำรจดัสรรในวนัเดียวกนันัน้ บริษัทจดักำรจะจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทกุรำยในวนัดงักลำ่วตำมสดัสว่นจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จอง
ซือ้ของแตล่ะรำย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะตดัสิทธิผู้จองซือ้ที่ปฏิบตัิไมเ่ป็นไปตำมที่โครงกำรก ำหนดเก่ียวกบัวนัและเวลำท ำกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทนุครัง้แรกในกรณีที่มียอดกำรจองซือ้ในวนัแรกเกินกวำ่จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร และบริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วย
ลงทนุแตบ่ำงสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด  
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5.2.4.  กำรคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุในกำรเสนอขำยครัง้แรกไม่ได้รับกำรจดัสรรไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่นและหรือในกรณีที่บริษัทจดักำรต้องยตุิโครงกำร
จดักำรเน่ืองจำกไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุให้แก่ประชำชนได้ถึง 35 รำย หรือในกรณีที่มีกำรจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัใดตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด เกินกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด ท ำให้ไม่
สำมำรถจดัตัง้กองทนุได้ บริษัทจดักำรจะช ำระคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุ (ถ้ำม)ี 
คืนให้ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุโดยโอนเงินข้ำบญัชีเงินฝำก หรือ จำ่ยเป็นเช็คขีดคร่อมและสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ ภำยในหนึ่งเดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้สดุกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกตำมสดัสว่นของเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุ โดยในกรณีที่บริษัท
จดักำรไมส่ำมำรถคืนเงินคำ่จองซือ้และผลประโยชน์ (ถ้ำมี) ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุได้ภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ใน
อตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปีนบัแตว่นัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัทีบ่ริษัทจดักำรช ำระเงินจ ำนวนดงักลำ่วได้ครบถ้วน  
 
ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณมลูคำ่หนว่ยลงทนุที่ขำยได้แล้วดงักลำ่ว จะใช้รำคำตำมมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ  
 
5.2.5. เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี :  
 
ผู้จองซือ้จะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำรไว้ เพื่อประโยชน์ในกำรติดตอ่ท ำรำยกำรซือ้ ขำย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุทุกกองทนุภำยใต้
กำรบริหำรของบริษัทจดักำร โดยผู้จองซือ้ต้องกรอกรำยละเอียดและข้อควำมตำ่งๆ ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุอยำ่งถกูต้องและตำมควำมจริงพร้อมทัง้
แนบเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดำ  
ก) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึง่ลงนำมรับรองควำมถกูต้อง  
 
กรณีนิติบคุคล  
ก) ส ำเนำหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ซึง่กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมรับรองควำมถกูต้อง  
ข) ตวัอยำ่งลำยมือชื่อกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม และหรือผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขกำรลงนำม  
ค) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิตบิคุคลซึง่ลงนำมรับรองควำมถกูต้อง  
ง) หนงัสือมอบอ ำนำจในกรณีผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลไมไ่ด้เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมที่ระบใุนหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย์  
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดักำรจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลำ่นัน้ เป็นผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สิทธิในฐำนะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะต้อง
เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
5.2.6. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  

(ก) ค ำสัง่ซือ้ในแตล่ะครัง้ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ เป็นเงินสดที่มีมลูคำ่เกินกวำ่ 1 ล้ำนบำทขึน้ไป  
(ข) ค ำสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกวำ่ร้อยละ 5 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 
6.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  -  

6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :   ไมมี่  

6.3. กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  ไมต้่องแจ้งลว่งหน้ำ  
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7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ชอ่งทำงกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดักำร 
 
7.2. รำยละเอียดชอ่งทำงกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ไมมี่  
 
7.3. วิธีกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

- แบบอตัโนมตั ิ
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิในอตัรำประมำณร้อยละ 1.80 โดยเฉลี่ยตอ่ปีของมลูคำ่หน่วย
ลงทนุ ณ วนัที่ผู้ ถือหน่วยเร่ิมลงทนุตำมรำคำที่ตรำไว้ (10 บำทตอ่หน่วยลงทนุ) พร้อมกบัจ ำนวนหน่วยลงทนุในสว่นที่เหลือทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทกุรำย ณ สิน้วนัท ำกำรก่อนวนัสิน้สดุอำยโุครงกำร 
 
ตัวอย่างการค านวณ  
 
จ ำนวนเงินคำ่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรด ำเนินกำรให้ทัง้หมด = ร้อยละ 1.80 
โดยเฉลี่ยตอ่ปีของ [มลูคำ่หน่วยลงทนุ ณ วนัที่ผู้ ถือหน่วยเร่ิมลงทนุคิดตำมรำคำที่ตรำไว้ (10 บำทตอ่หนว่ยลงทนุ)]  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิเป็นมลูคำ่ที่จดัสรรไมเ่กินกวำ่เงินสดรับที่ได้รับจำกดอกเบีย้ของ
ตรำสำรหนีท้ีล่งทนุ และ/หรือ เงินที่ได้จำกกำรคืนเงินเม่ือตรำสำรหนีค้รบก ำหนด หกัคำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้ หรือจ ำนวนเงินที่กนัเงินส ำรองส ำหรับหกั
คำ่ใช้จำ่ยของกองทนุ (ถ้ำมี) โดยพิจำรณำจำกรำยกำรที่เกิดขึน้จริงตำมสดัสว่นจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถือตอ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิจะเป็นผลให้จ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรำยลดลง แตไ่มถื่อ
วำ่เป็นกำรจำ่ยเงินปันผล  
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  เม่ือสิน้สดุอำยโุครงกำร  
 
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  

7.6.1  วนัและเวลำที่ท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ :  
 
เน่ืองจำกกองทนุนีไ้มรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติระหวำ่งอำยโุครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท ำกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ พร้อมกบัจ ำนวนหน่วยลงทนุสว่นที่เหลือทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำย ในวนัท ำกำรก่อนวนัสิน้สดุอำยโุครงกำร  
 
7.6.2  เง่ือนไขกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ :  
 
7.6.2.1  บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของกองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรหนีต้ำ่งประเทศ 1Y20 
ทัง้จ ำนวนของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำย ไปยงักองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรเงิน หรือกองทนุเปิดตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนักองทนุใดกองทนุหนึ่ง 
(กองทนุปลำยทำง) โดยบริษัทจดักำรจะระบรุำยชื่อกองทนุปลำยทำงที่แนน่อนไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญัก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขำยหน่วย
ลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกองทนุปลำยทำงในภำยหลงัก็ได้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ซึง่บริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลำ่วในวนัท ำกำรก่อนวนัสิน้สดุอำยโุครงกำร และในวนัท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว บริษัท



กองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรหนีต้่ำงประเทศ 1Y20                                                             14/09/2018    Page 32 

จดักำรจะจดัให้มีกำรด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิในอตัรำประมำณร้อยละ 1.80* โดยเฉลี่ยตอ่ปีของเงิน
ลงทนุเร่ิมแรก พร้อมกบัจ ำนวนหน่วยลงทนุสว่นที่เหลือทัง้หมดของกองทนุนี ้เพื่อใช้ในกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุปลำยทำงโดยอัตโนมตัิ โดย
ถือวำ่บริษัทจดักำรได้รับควำมยินยอมจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วแล้ว และในกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่ว 
บริษัทจดักำรจะใช้รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของสิน้วนัท ำรำยกำร 
 
*อตัรำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิประมำณร้อยละ 1.80 โดยเฉลี่ยตอ่ปีของเงินลงทนุเร่ิมแรก มีรำยละเอียดของ
ตรำสำรที่จะลงทนุและข้อมลูเก่ียวกบักำรประมำณกำรผลตอบแทนของกองทนุ ดงันี ้  

รายละเอียดของตราสารที่คาดว่าจะลงทุน 

ตราสารที่ลงทุน (1) 

อันดับความน่าเชื่อถือของ 
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ของตราสาร  
(ต่อปี) (2) 

สัดส่วน 
การลงทุน  

(1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่ 
กองทุนจะได้รับ  

(ต่อปี) (1) 
National  
rating 

International 
rating 

เงินฝำกธนำคำรประเภทประจ ำ 
Al Khalij Commercial Bank (KCBK)  - กำตำร์ 

 A/Fitch 2.20% 17% 0.37% 

เงินฝำกธนำคำรประเภทประจ ำ 
Ahli Bank (AHLI)  - กำตำร์ 

 A/Fitch 1.97% 17% 0.34% 

เงินฝำกธนำคำรประเภทประจ ำ 
Bank of China (BOC) สำขำมำเก๊ำ - จีน 

 A/Fitch 1.94% 18% 0.35% 

เงินฝำกธนำคำรประเภทประจ ำ 
Agricultural Bank of China (ABC) สำขำฮอ่งกง - จีน 

 A/Fitch 1.89% 15% 0.28% 

เงินฝำกธนำคำรประเภทประจ ำ 
China Construction Bank (CCB) สำขำฮอ่งกง - จีน 

 A/Fitch 1.89% 15% 0.28% 

บตัรเงินฝำกแบบมีระยะเวลำ 
Bank of Communications (BOCOM) สำขำสิงคโปร์ - จีน 

 A/Fitch 1.85% 18% 0.33% 

รวม 1.96% 
ประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ยกองทนุ (0.16%) (3) 
ประมำณกำรผลตอบแทนที่กองทนุจะได้รับโดยเฉลี่ย 1.80% (4) 
ระยะเวลำกำรลงทนุ (โดยประมำณ) 1 ปี 

หมำยเหต ุ: 

(1)   บริษัทจดักำรจะใช้ดลุพินิจในกำรเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินทีล่งทนุหรือสดัสว่นกำรลงทนุได้ตอ่เม่ือเป็นกำรด ำเนินกำรภำยใต้สถำนกำรณ์ที่จ ำเป็นและ
สมควรเพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั โดยไมท่ ำให้ควำมเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทนุเปลี่ยนแปลงไปอยำ่งมีนยัส ำคญั ทัง้นี ้ตรำสำรที่
คำดวำ่จะลงทนุอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นตรำสำรอื่น หรือเพ่ิมเติมจำกตรำสำรที่ระบไุว้ข้ำงต้น เชน่ 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.Doha Bank (DHBK), ธ.Standard 
Chartered Bank (Singapore), ธ.Standard Chartered Bank (Hong Kong), ธ.Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), ธ.Union National 
Bank (UNB), ธ.Qatar National Bank (QNB), ธ.Security Bank (SECB), ธ.CIMB, ธ.Commercial Bank of Qatar (CBQ), ธ. First Abu Dhabi 
Bank (FAB), ธนำคำร มำลำยนั เบอหดั, ตรำสำรหนีภ้ำครัฐไทย, ตรำสำรหนีธ้นำคำรแหง่ประเทศไทย, บริษัท ศภุำลยั จ ำกดั (มหำชน), บริษัท 
เมืองไทย ลิสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน), บริษัท ภทัรลีสซิ่ง จ ำกดั (มหำชน), บมจ.ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จ ำกดั (มหำชน), บริษัท แลนด์ แอนด์ 
เฮำส์ จ ำกดั (มหำชน), บริษัท อยธุยำ แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ำกดั (มหำชน), ธนำคำร กรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน), ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั 
(มหำชน), ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน), ธนำคำร อำคำรสงเครำะห์ (ไทย), ธนำคำร ออมสิน (ไทย), ธนำคำร เกียรตินำคิน จ ำกดั (มหำชน), 
ธนำคำร ธนชำต จ ำกดั (มหำชน), บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ำกดั (มหำชน), และ/หรือตรำสำรที่อยูภ่ำยใต้กรอบกำรลงทนุของบลจ.กรุงศรี จ ำกดั 

(2)  แหลง่ที่มำของข้อมลูจำกอตัรำผลตอบแทนที่เสนอขำยโดยผู้ออกตรำสำร หรือจำกผู้ขำย ณ วนัที่ 14 กนัยำยน 2561  

(3)  คำ่ใช้จำ่ยของกองทนุนีอ้ำจมีกำรเปลี่ยนแปลง แตจ่ะไมเ่กินจำกที่ระบใุนโครงกำร  

(4)  หำกไมส่ำมำรถลงทนุให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้เน่ืองจำกสภำวะตลำดมีกำรเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้ำง/อตัรำภำษีที่เก่ียวข้องกบักำรลงทนุในตรำ
สำรมีกำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั ผู้ ถือหน่วยอำจไมไ่ด้รับผลตอบแทนตำมอตัรำที่โฆษณำไว้ และ/หรือ บริษัทจดักำรอำจไมรั่บซือ้คืนหน่วย
ลงทนุโดยอตัโนมตัิตำมอตัรำที่โฆษณำไว้ 
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหนว่ยลงทนุของกองทนุปลำยทำง ภำยหลงัจำกกำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิในวนัท ำกำรถดัไป ดงันัน้ ผู้
ถือหน่วยลงทนุสำมำรถด ำเนินกำรขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุอ่ืนได้ โดยให้เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุ
ปลำยทำง  
 
7.6.2.2  นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำร จะน ำสง่ใบยืนยนัรำยกำรดงักลำ่ว ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทำง
ไปรษณีย์ และ/หรือทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร หรือ อีเมล์เพ่ือติดตอ่ (email address) ตำมที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
แจ้งควำมประสงค์ไว้ ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัขำยคืนหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรไมไ่ด้รับกำรทกัท้วงใดๆ จำกผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำ
กำรนบัจำกวนัที่ท ำรำยกำรที่ระบไุว้ในใบยืนยนั บริษัทจดักำรจะถือวำ่กำรท ำรำยกำรดงักลำ่วถกูต้องแล้ว 
 
7.6.2.3  เม่ือเกิดเหตกุำรณ์ตอ่ไปนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอำจได้รับเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิต ่ำกวำ่อตัรำร้อยละที่ก ำหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน
เสนอขำยหน่วยลงทนุ 

(1)  ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณ์ผิดนดัช ำระดอกเบีย้หรือเงินต้นของตรำสำรหนี ้หรือ 

(2)  จ ำนวนกระแสเงินสดรับของกองทนุที่ได้รับจำกเงินลงทนุหลงัหกัคำ่ใช้จำ่ยตำมโครงกำรจดักำรทัง้หมดไมเ่พียงพอ 
 
7.6.2.4  บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรยกเลิกโครงกำรจดักำรและช ำระบญัชีกองทนุตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำรตอ่ไป 
 
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้ำ  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :    

ไมมี่  

7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :   

ไมมี่  
 

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ชอ่งทำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  
- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

นอกเหนือจำกกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 7. เร่ือง “กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” แล้ว กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยวิธี
ปกติ จะมีวิธีปฏิบตัติำมข้อก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหวำ่งกองทนุได้ภำยในกลุม่กองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึง่อยูภ่ำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำร
เทำ่นัน้ กำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วหมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหนึ่ง (“กองทนุต้นทำง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองทนุ
หนึ่ง (“กองทนุปลำยทำง”) ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรน ำเงินคำ่ขำยคนืซึง่ได้หกัคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ (ถ้ำม)ี และ/หรือคำ่เบีย้ปรับกรณีถือครองหน่วยลงทนุระยะสัน้ (ถ้ำมี) และ/หรือคำ่ใช้จำ่ยในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ (ถ้ำมี) เพ่ือน ำไปช ำระคำ่
ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลำยทำง  
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กองทนุนี ้ไมอ่นญุำตให้มีกำรสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ (กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทำง) เว้นแตก่ำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิตำมที่ก ำหนดไว้
ในโครงกำร โดยจะอนญุำตให้ท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุ (กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลำยทำง) ได้เฉพำะในชว่งกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก 
และเป็นกำรสบัเปลี่ยนจำกกองทนุในกลุม่กองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด์” เทำ่นัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะอนญุำตให้มีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นบำง
กองทนุ โดยจะระบรุำยชื่อกองทนุต้นทำงและก ำหนดเวลำสบัเปลี่ยนที่แน่นอน ไว้ใน "สว่นข้อมลูสรุปรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวม และข้อ
ผกูพนั" ก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกำรขำยคนืหน่วยลงทนุในกองทนุต้นทำง และสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกำรซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุปลำยทำง จะเกิดขึน้
หลงัจำกที่ได้มีกำรบนัทกึข้อมลูกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุลงในระบบของนำยทะเบียนแล้วเทำ่นัน้  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดให้บริกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุชัว่ครำวหรือถำวร ซึง่จะแจ้งให้ทรำบไว้ใน "สว่นข้อมลูสรุปรำยละเอียดโครงกำร
จดักำรกองทนุรวม และข้อผกูพนั" ก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก เชน่เดียวกนั  
 
8.2.1 วนัและเวลำในกำรสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุได้ที่บริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุ หรือชอ่งทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนด ได้เฉพำะในชว่งกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุ
ครัง้แรก ภำยในก ำหนดเวลำของกองทนุต้นทำงที่สำมำรถสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุได้ ซึง่บริษัทจดักำรจะระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนสว่นเสนอขำยหนว่ยลงทนุ
ตอ่ไป 
 
8.2.2 รำคำขำยและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนีเ้ป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(1) กรณีเป็นกองทนุต้นทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจำกกองทนุ จะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุที่ใช้เพื่อค ำนวณรำคำรับซือ้คืนของวนัท ำ
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทำง หกัด้วย คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) และคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี  
 
(2) กรณีเป็นกองทนุปลำยทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเข้ำกองทนุ จะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค ำนวณรำคำขำยของวนัท ำกำรก่อน
วนัที่กองทนุปลำยทำงจะได้รับเงินจำกกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจำกกองทนุต้นทำง บวกด้วย คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) และ
คำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
 
อนึ่ง มลูคำ่หน่วยลงทนุที่ใช้ค ำนวณรำคำขำยและรับซือ้คืนในกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุข้ำงต้นต้องเป็นมลูคำ่ที่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว 
 
8.2.3 วิธีกำรสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุโดยได้รับยกเว้นข้อจ ำกดัจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำในกำรซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ระบใุนหวัข้อ “กำรสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ” 
 
ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หำกรำยกำรสัง่สบัเปลีย่นนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เว้น
แตจ่ะได้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 
 
8.2.3.1  วิธีกำรสบัเปลี่ยนที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุ โดยกรอกรำยละเอียดตำ่งๆ ในค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้ถกูต้อง
ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุและ/หรือจ ำนวนเงินที่ต้องกำรสบัเปลี่ยนจำกกองทนุต้นทำง เม่ือเจ้ำหน้ำที่ตรวจค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุวำ่ถกูต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะสง่มอบส ำเนำค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ลงนำมรับรองควำมถกูต้องแล้วแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำนตอ่ไป  
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8.2.3.2  วิธีกำรสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุผำ่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร 
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบริษัทจดักำร จะต้องผ่ำนขัน้ตอนกำรกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำร
ผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ 
ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วได้ที่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใช้บริกำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ ำตวัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ผ่ำนหมำยเลขโทรศพัท์ทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไว้  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุภำยในก ำหนดเวลำของกองทนุต้นทำงที่สำมำรถสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุซึง่บริษัทจดักำรจะระบไุว้ใน
หนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุได้ 
 
ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำน
ทำงระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้อง ภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่สบัเปลี่ยนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุำตจำก
บริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสำรของผู้สัง่สบัเปลี่ยน สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำร
ได้เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์แล้วน ำไปใช้อ้ำงอิงได้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไว้ในระบบโทรศพัท์ของบริษัทจดักำร  
 
8.2.3.3  วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุผ่ำนทำงระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร จะต้องผ่ำนขัน้ตอนกำรกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำน
ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่
สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วได้ทีบ่ริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใช้บริกำร  
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ ำตวัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ผ่ำนหมำยเลขโทรศพัท์ทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไว้  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุภำยในก ำหนดเวลำของกองทนุต้นทำงที่สำมำรถสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุซึง่บริษัทจดักำรจะระบไุว้ใน
หนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุได้ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใต้หลกัฐำนทีป่รำกฎอยูท่ี่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอ้ำงอิงเทำ่นัน้ 
 
ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องอำ่นค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้อง ภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่สบัเปลี่ยนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุำตจำก
บริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ 
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สัง่สบัเปลี่ยน สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะ
พิจำรณำจำกหลกัฐำนทีป่รำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ์แล้วน ำไปใช้อ้ำงอิงได้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร 
 
8.2.3.4  วิธีกำรสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วได้ทีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ 
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
 
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยเข้ำกองทนุผ่ำนชอ่งทำงนี ้จะพิจำรณำกำรสัง่สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุภำยในก ำหนดเวลำของกองทนุต้นทำงที่สำมำรถสบัเปลี่ยนเข้ำ
กองทนุซึง่บริษัทจดักำรจะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุได้ 
 
ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หำกรำยกำรสัง่สบัเปลีย่นนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บั
ดลุยพินิจของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุ 
 
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ได้รับแจ้ง
จำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
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9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจดักำร
จะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรตอ่ไป โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนก่อน และไมถื่อวำ่เป็นกำรแก้ไขโครงกำร โดยขัน้ตอนที่ก ำหนด
ดงักลำ่วต้องสำมำรถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุรำย และบริษัทจดักำรจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทุกรำย
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 60 วนั  
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บริษัทจดักำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไว้แล้วได้ เฉพำะในกรณีที่
ก ำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ต้องไมเ่กินกวำ่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีที่เข้ำเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว  
 
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำย จำ่ยโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยำ่งสมเหตสุมผล หรือ  
 
(ข) มีเหตทุี่ท ำให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตดุงักลำ่วอยูน่อกเหนือกำรควบคมุของ
บริษัทจดักำร  
 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรพบวำ่ รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตำมที่ระบไุว้ในข้อ 
16.4.2 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
10.2  กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำมข้อ 10.1 บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) เลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืนได้ไมเ่กิน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแตไ่ด้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบเร่ืองดงักลำ่วด้วยวธีิกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
(3) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน พร้อมทัง้จดัสง่รำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1(1) หรือกำรรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1(2) ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะมอบหมำยให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได้  
 

(4) ในระหวำ่งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน หำกมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุในชว่งเวลำดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
นัน้ โดยต้องช ำระคำ่ขำยคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่สง่ค ำสัง่ขำยคนืก่อนหลงั  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1  บริษัทจดักำรจะไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพำะในกรณีที่
ก ำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ต้องไมเ่กินกวำ่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1)  ตลำดหลกัทรัพย์ไมส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ  
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(2)  บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้
กระท ำได้ไมเ่กิน 1 วนัท ำกำร เว้นแตจ่ะได้รับกำรผ่อนผนัเวลำดงักลำ่วจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำย จำ่ย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยำ่งสมเหตสุมผล  
(ข) ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสม  
(ค) มีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
  
(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตำ่งประเทศ และมีเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอย่ำงมี
นยัส ำคญั  

(ก) ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขำย
ในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวำ่ร้อยละสบิของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
(ข) มีเหตกุำรณ์ที่ท ำให้ไมส่ำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศได้อยำ่งเสรี และท ำให้ไมส่ำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำก
ตำ่งประเทศได้ตำมปกติ หรือ  
(ค) มีเหตทุี่ท ำให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตดุงักลำ่วอยูเ่หนือกำรควบคมุของบริษัท
จดักำร และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
 
(4) เป็นกำรไมข่ำยหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่้ลงทนุเฉพำะรำย เน่ืองจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) บริษัทจดักำรมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผู้ลงทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบักำรกระท ำดงัตอ่ไปนี ้ 
 
1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไมว่ำ่จะเป็นกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยตำ่งประเทศ  
 
2. กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรร้ำย หรือ  
 
3. กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัติำมค ำสัง่เก่ียวกบักำรยดึหรืออำยดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอ ำนำจตำมกฎหมำย  
 
(ข)  บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรรู้จกัลกูค้ำ และตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำได้ในสำระส ำคญั  
 
(5) อยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำรเปลีย่นให้บริษัทจดักำรรำยอ่ืนเข้ำบริหำรจดักำรกองทนุรวมภำยใต้กำรจดักำรของตนอนัเน่ืองมำจำกกำรที่บริษัทจดักำรรำย
เดิมไมส่ำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยกำรด ำรงเงินกองทนุของผู้
ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุสว่นบคุคล กำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์และกำรค้ำหลกัทรัพย์และกำรจดัจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผู้จดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ซึง่ให้กระท ำได้ไมเ่กิน 3 วนัท ำกำร 
 
11.2 เม่ือปรำกฏเหตตุำมข้อ 11.1 และบริษัทจดักำรประสงค์จะไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหำกเป็นเหตุ
ตำมข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ
ด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนัด้วย  
 
(2) รำยงำนกำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำร
ด ำเนินกำรของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  
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(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 
วนัท ำกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ก่อนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
(ก) รำยงำนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนวนัรำยงำนนัน้ให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ  
 
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเปิดขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.3 บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลำทีบ่ริษัทพบวำ่รำคำขำยหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตำมข้อ 
16.4.2 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรหยดุขำยหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4 ในกรณีที่วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ประกำศก ำหนดให้เป็นวนัหยดุท ำกำรของ
บริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ บริษัทจดักำรจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุส ำหรับวนัดงักลำ่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ
ลว่งหน้ำเก่ียวกบักำรหยดุรับค ำสัง่ในกรณีดงักลำ่วไมน้่อยกวำ่ 5 วนัท ำกำรกอ่นถึงวนัหยดุท ำกำรกรณีพิเศษนัน้ โดยกำรปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่
ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกำศดงักลำ่วไว้ ณ สถำนที่ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ใช้เป็นสถำนที่ใน
กำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี)  
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษำ
เสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน บริษัทจดักำรจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นกำรชั่วครำวตำม
ระยะเวลำทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ซึง่ไมเ่กิน 20 วนัท ำกำรติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ขยำย
ระยะเวลำหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคนื หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
  
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทนุนีมี้ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม บริษัทจดักำรจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วย
ลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรและ/หรือผำ่นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
พร้อมเอกสำรหลกัฐำนตำ่งๆ (ถ้ำมี)  
 
ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ตอ่เม่ือนำยทะเบียนได้บนัทกึชื่อผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว ซึง่นำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำกำร นบั
แตว่นัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
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14. การจ่ายเงนิปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล : ไมจ่ำ่ย  
 
14.2. หลกัเกณฑ์กำรจำ่ยเงินปันผล :  

ไมมี่นโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล  
 
14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจ ำกดัในกำรจำ่ยเงินปันผลแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ :  

ไมมี่  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. คำ่ธรรมเนียมรวม (เพดำนคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่ประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  
รำยกำรคำ่ธรรมเนียม (ตำม 15.2)  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 1.9474 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดข้ำงต้น ได้แก่ คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมข้อ 15.2.6 (2) (5) และ (6)  
 
15.2. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
 
15.2.1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 1.6050 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคำ่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่
คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรจะรับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยในกำรสง่เสริมกำรขำย คำ่โฆษณำและประชำสมัพนัธ์กองทนุ และคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ ดงันี ้ 

ก) คำ่จดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหนว่ยลงทนุ คำ่พิมพ์หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรท ำรำยกำรของกองทนุ  
ข) คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดัเตรียมและเก็บรักษำสถิติและข้อมลู คำ่จดัเตรียมและจดัพิมพ์หนงัสือบอกกลำ่วข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทนุโดยตรง 
ค) คำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ ที่เกิดขึน้เก่ียวเน่ืองกบัโครงกำรจดักำร เชน่ คำ่ประกำศในหนงัสือพิมพ์ คำ่ไปรษณียำกรส ำหรับกำรสง่เอกสำรตำ่งๆ หรือหนงัสือติดตอ่
กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ คำ่อำกรแสตมป์ คำ่ธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เชน่ คำ่สมดุเช็ค เป็นต้น  
 
15.2.2. คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.0749 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคำ่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่
คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ  
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15.2.3. คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.1605 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคำ่หนีส้นิทัง้หมด 
เว้นแตค่ำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ  
 
15.2.4. คำ่ธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ไมมี่  
 
15.2.5. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  
 
ไมมี่  
 
15.2.6. คำ่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 1.07 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคำ่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่ำ่ธรรมเนียมกำร
จดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุตำมที่จำ่ยจริง  
 
(2) คำ่ใช้จำ่ยในกำรสอบบญัชี คำ่ทีป่รึกษำกฎหมำย คำ่ใช้จำ่ย หรือ คำ่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในกำรจดักำรกองทนุ เชน่ คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงินใน
ประเทศ คำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้จำกกำรตดิตำมทวงถำม หรือ กำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรับช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตำมที่จำ่ยจริง  
 
(3) คำ่ใช้จำ่ย (ถ้ำมี) ในกำรด ำเนินคดขีองผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่หรือเรียกคำ่สินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจดักำร เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จำ่ยจริง  
 
(4) คำ่ตอบแทนผู้ช ำระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ ในระหวำ่งกำรช ำระบญัชีกองทนุ ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ตำมที่จำ่ยจริง  
 
(5) คำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้เพ่ือกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ หรือคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จำกกำรท ำรำยกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินใน
ตำ่งประเทศ ตำมที่จำ่ยจริง เชน่ คำ่ธรรมเนียมในกำรโอนเงินในตำ่งประเทศ หรือ คำ่สง่เอกสำรไปตำ่งประเทศ เป็นต้น  
 
(6) คำ่ใช้จำ่ยในกำรเก็บรักษำหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตำ่งประเทศ บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จำ่ยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ตอ่ปี
ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยตอ่ปี โดยบริษัทจดักำรจะใช้ดลุยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดัจำ่ยเป็นคำ่ใช้จำ่ยทนัที หรือทยอยตดัจำ่ย
ภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใช้จำ่ยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตดัจำ่ยที่เหมำะสม  
 
หมายเหตุ :  
คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมข้ำงต้น เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว  
 
15.3. คำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ไมมี่  
 
15.3.2. คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมมี่  
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15.3.3. คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ (Switching In) :ไมมี่  
15.3.3.2 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ไมมี่  
 
15.3.4. คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ : มี  
 
ในอตัรำ 10.00 บำท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผู้ โอนในวนัที่ยืน่ค ำขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
15.3.5. คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี  

ฉบบัละ 50.00 บำท 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัที่ยื่นค ำขอให้ออกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุ  
 
15.3.6. คำ่ปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไมมี่  
 
15.3.7. คำ่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
ตำมที่จำ่ยจริง  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(ก) คำ่ธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู ่กำรออกหนงัสือรับรองสิทธิใหมแ่ก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึง่พิสจูน์ได้วำ่
เป็นควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดคำ่ธรรมเนียมจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุก ำหนดเป็นกำรทัว่ไปในกำรให้บริกำรลกัษณะดงักลำ่ว  
 
(ข) คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เชน่ กำรใช้บริกำรบตัร ATM ให้เป็นไปตำมอตัรำและ
เง่ือนไขที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนด  
 
(ค) คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงินคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ต้องช ำระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมที่ธนำคำร
พำณิชย์เรียกเก็บจริง  
 
(ง) คำ่ธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เชน่ กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
คำ่ธรรมเนียมจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทัว่ไปในกำรให้บริกำรลกัษณะดงักลำ่ว  
 
ทัง้นี ้คำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้ำงต้น เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว  
 
15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจำ่ยคำ่ธรรมเนียม :  

คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ จะค ำนวณทกุวนัโดยใช้มลูคำ่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคำ่หนีส้ิน
ทัง้หมด เว้นแตค่ำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วันที่ค ำนวณ เป็นฐำนในกำร
ค ำนวณ และบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำตดัจำ่ยคำ่ธรรมเนียมใด ๆ ดงักลำ่วข้ำงต้น จำกกองทนุ อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้โดยขึน้อยูก่บั
ดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทนุเป็นส ำคญั  
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(1) จะตดัจำ่ยจำกกองทนุเป็นรำยเดือนภำยในเวลำ 7 วนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไป หรือ  
 
(2) จะตดัจำ่ยจำกกองทนุเม่ือครบอำยโุครงกำร  
 
คำ่ใช้จำ่ย ข้อ 15.2.6 (1) (4) และ (5) จะตดัจำ่ยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จำ่ยจริง โดยในทำงบญัชีตดัจำ่ยครัง้เดียว  
 
คำ่ใช้จำ่ย ข้อ 15.2.6 (2) เฉพำะคำ่ใช้จำ่ยในกำรสอบบญัชีจะตดัจำ่ยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จำ่ยจริง โดยบนัทกึเป็นคำ่ใช้จำ่ยทัง้จ ำนวนของกองทนุ
รวมทนัที ณ วนัที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม  
 
คำ่ใช้จำ่ย ข้อ 15.2.6 (3) จะตดัจำ่ยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จำ่ยจริง โดยในทำงบญัชีจะทยอยตดัจำ่ยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใช้จำ่ยนัน้ 
หรือภำยในระยะเวลำไมเ่กินวนัทีส่ิน้สดุอำยโุครงกำร ทัง้นี ้กำรตดัจำ่ยคำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่ว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชี
และผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแหง่ประเทศไทย  
 
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ย :  

1.  ในกรณีที่บริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรลดคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยตำมทีไ่ด้ระบไุว้ในโครงกำร บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักลำ่วให้ผู้ลงทุน
ทรำบอยำ่งทัว่ถึงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่มีกำรลดคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่ว เชน่ เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทจดักำรหรือทำงหนงัสือพิมพ์ หรือจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลำ่วไว้ ณ สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ
กำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) เป็นต้น  
 
กำรลดคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยให้แตกตำ่งไปจำกโครงกำร ให้ถือวำ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรใน
เร่ืองดงักลำ่วเม่ือบริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรตำมข้อ 1. ข้ำงต้นแล้ว  
 
2. ในกรณีที่บริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้ตำมที่ได้ระบไุว้ในโครงกำร บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูเร่ือง
ดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบอยำ่งทัว่ถึงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่มีกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่วเพ่ิมขึน้ เชน่ 
เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำรหรือทำงหนงัสือพิมพ์ หรือจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลำ่วไว้ ณ สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแหง่ของ
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) เป็นต้น  
 
3. บริษัทจดักำรสำมำรถเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้จำกมลูคำ่ขัน้สงูของคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเดิมตำมที่ระบไุว้ล่ำสดุในโครงกำร 
และหำกบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้ตำมที่ระบไุว้นัน้ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยเก่ียวกบัเร่ืองดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุ
ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้ตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1)  ประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลำ 3 วนัติดตอ่กนั  
 
(2)  จดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลำ่วไว้ในที่เปิดเผย ณ สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถ้ำม)ี  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้เกินกวำ่อตัรำร้อยละ 5 ของคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใช้จำ่ยเดิมตำมที่ระบไุว้ลำ่สดุใน
โครงกำร บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยที่เพ่ิมขึน้ดงักลำ่วได้ตอ่เม่ือได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตำม
จ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด  
 
15.6. หมำยเหต ุ:  

ไมมี่  
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16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ : ตำ่งประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

16.2.1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่มำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยควำมเห็นชอบ
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ในกรณีที่มีกำรลงทนุในตำ่งประเทศ กำรค ำนวณมลูคำ่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในตำ่งประเทศ บริษัทจดักำรจะใช้หลกักำรโดย
เทียบเคียงกบัประกำศสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุซึง่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรใช้และกำรตรวจสอบข้อมลู
เก่ียวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะใช้ข้อมลูที่เปิดเผยตำมชอ่งทำงดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(1.1) บริษัทจดักำรจะใช้ข้อมลูดงักลำ่ว จำกระบบ Bloomberg เป็นหลกั  
 
(1.2) กรณีที่ไมส่ำมำรถใช้ข้อมลูตำม (1.1) ได้ จะใช้ข้อมลูจำกระบบ Reuters  
 
(1.3) กรณีที่ไมส่ำมำรถใช้ข้อมลูทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ข้อมลูจำกระบบอ่ืนใดที่มีกำรเผยแพร่ข้อมลูสูส่ำธำรณชนและสำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ โดยควำม
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
ในกำรใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุตำ่งประเทศ เพ่ือค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นเงินบำท บริษัทจดักำรจะใช้อตัรำแลกเปลี่ยนฯ โดยใช้รำคำปิด 
(close) ที่ประกำศบนหน้ำจอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ค ำนวณ เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ ในกรณีที่ไมส่ำมำรถใช้อตัรำแลกเปลี่ยน
ฯ ดงักลำ่วได้ บริษัทจะใช้อตัรำแลกเปลี่ยนฯ จำกแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 2 (ก) ถึง (ง) แหง่ประกำศสมำคม ที่ สจก.ร. 2/2554 ลง
วนัที่ 22 ธันวำคม 2554 และ/หรือประกำศ หนงัสือเวียน หรือหนงัสือซกัซ้อมควำมเข้ำใจที่เก่ียวข้อง ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น จะต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกนัระหวำ่งบริษัทจดักำรและผู้ ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
16.2.2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิด ตำมระยะเวลำดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(2.1) ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคำ่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำร  
 
(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและ
รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุ
และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(2.3) ประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุของวนัดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ  
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
(ค) วนัท ำกำรสดุท้ำยของแตล่ะเดือน โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุแตล่ะ
ครัง้หำ่งกนัยำวกวำ่หนึ่งเดือน  
(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจำ่ยเงินปันผล โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
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ควำมใน (ก) มิให้น ำมำใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดที่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุวนัท ำกำร และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั  
 
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยให้ประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
 
กำรประกำศมลูคำ่และรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อยอ่ย 3. และต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
(2) ในกรณีที่กำรประกำศตำม (2.3) และ (2.4) ได้กระท ำผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคำ่หน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมำคม (NAV Center) หรือชอ่งทำงอ่ืน
ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจดักำรจะประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคำ่หน่วยลงทนุภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไปก็ได้  
 
(3) ด ำเนินกำรด้วยวธีิกำรใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทรำบข้อมลูดงักลำ่วในชอ่งทำงที่เหมำะสม เชน่ กำรประกำศทำงหนงัสือพิมพ์ หรือกำรประกำศทำงเว็บไซต์ 
เป็นต้น และภำยในเวลำทีผู่้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำรตดัสนิใจลงทนุได้ ซึง่บริษัทจดักำรจะระบชุอ่งทำงที่แน่นอนไว้ในหนงัสือชีช้วน
สว่นสรุปข้อมลูส ำคญั ก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงชอ่งทำงในภำยหลงัก็ได้ตำมที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร ซึง่จะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั โดยติดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เก่ียวข้อง และ  
 
(4) จดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และสถำนที่ทกุแหง่ที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั บริษัทจดักำรจะจดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วด้วยหรือไมก็่ได้  
 
16.2.3. กำรใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทนุ
เปิด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมลูคำ่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรับมลูคำ่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ใน
กำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคำ่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดั
ทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูคำ่หน่วยลงทนุตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำย
และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเข้ำเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตำมข้อ 16.2 ข้ำงต้น เม่ือมีเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรไมข่ำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพำะในชว่งระยะเวลำ
ดงักลำ่ว  
 
(2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดักำรต้องเลิกกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัที่ปรำกฏเหตดุงักลำ่ว 
 
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและ/หรือรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุภำยใน 1 วนัท ำกำรถดัไป  
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16.3. แหลง่ข้อมลูกำรเปิดเผยมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรจะประกำศทำงเวบ็ไซต์ของบริษัท และจดัให้มีข้อมลูดังกลำ่วไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีที่ไมส่ำมำรถประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำประกำศทำงชอ่งทำงอ่ืนที่เหมำะสมแทน 
อำทิ หนงัสือพิมพ์รำยวนั เป็นต้น  
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูคำ่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

16.4.1 ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไมถ่กูต้อง หำกกำรไมถ่กูต้องดงักลำ่วมีมลูคำ่น้อยกวำ่ 1 สตำงค์ หรือคิดเป็นอตัรำไมถ่ึงร้อยละ 0.50 
ของมลูคำ่หรือรำคำที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) จดัท ำและสง่รำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมไมถ่กูต้องภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่พบวำ่มลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง โดย
รำยงำนดงักลำ่วต้องมีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) มลูคำ่หรือรำคำหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้อง  
 
(ข) มลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
(ค) สำเหตทุี่ท ำให้มลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(ง) มำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิให้มลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ในกรณีทีค่วำมไมถ่กูต้องมิได้มีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคุมได้  

(2) ในกรณีที่สำเหตทุี่ท ำให้มลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีผลตอ่เน่ืองถึงกำรค ำนวณมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป บริษัทจดักำรจะแก้ไข
มลูคำ่หรือรำคำหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องตัง้แตว่นัที่พบวำ่มลูคำ่หรือรำคำไมถ่กูต้อง  
 
16.4.2 ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไมถ่กูต้อง หำกกำรไมถ่กูต้องดงักลำ่วมีมลูคำ่ตัง้แต ่1 สตำงค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แตร้่อยละ 
0.50 ของมลูคำ่หรือรำคำที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ค ำนวณมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงัตัง้แตว่นัทีบ่ริษัทจดักำรพบวำ่มลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัที่มลูคำ่หรือรำคำหน่วย
ลงทนุถกูต้อง  
 
(2) ด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนีเ้ฉพำะวนัที่มลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องนัน้มีมลูคำ่และคิดเป็นอตัรำดงักลำ่ว  
 
(ก) จดัท ำรำยงำนกำรแก้ไขมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงัให้เสร็จสิน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรพบวำ่มลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุ
ไมถ่กูต้อง และสง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงัเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่วภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีบ่ริษัทจดักำรสง่รำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
รำยงำนตำมวรรคหนึ่งให้มีสำระส ำคญัตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 16.4.1(1) โดยอนโุลม เว้นแตใ่นกรณีของรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหนว่ยลงทนุย้อนหลงัของ
กองทนุรวม จะระบกุำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเม่ือพบวำ่รำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องไว้แทนข้อมลูตำมข้อ 16.4.1 (1) (ง)  
 
(ข) แก้ไขมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุให้ถกูต้องภำยในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนตำม (ก)  
 
(ค) ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุสำมำรถรับทรำบชื่อกองทนุรวมที่มีกำรแก้ไขมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุ และวนั เดือน ปีที่มีกำรแก้ไขมลูคำ่
หรือรำคำหน่วยลงทนุ ภำยใน 3 ท ำกำรนบัแตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนตำม (ก)  
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16.4.3 นอกจำกกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไมถ่กูต้อง หำกกำรไมถ่กูต้องดงักลำ่วมีมลูคำ่
ตัง้แต ่1 สตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แตร้่อยละ 0.50 ของมลูคำ่หรือรำคำที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนีเ้ฉพำะวนัที่มลูคำ่หรือรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องนัน้มีมลูคำ่และคิดเป็นอตัรำดังกลำ่ว  
 
(1) จดัท ำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไว้ในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหนว่ยลงทนุตำมข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยูใ่นสว่นของกำรด ำเนินกำร
ของบริษัทจดักำรเม่ือพบวำ่รำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(2) ชดเชยรำคำตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ
ในชว่งระยะเวลำที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทรำบถึงกำรแก้ไขรำคำตำมข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่
วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหนว่ยลงทนุย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
(3) จดัท ำมำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิให้รำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รำยงำนดงักลำ่ว พร้อมทัง้ส ำเนำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงัตำม
ข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่ว เว้น
แตใ่นกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมิได้มีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้ บริษัทจดักำรจะสง่ส ำเนำเอกสำรที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองวำ่กำรที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได้มำพร้อมส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วแทน  
 
16.4.4  ในกำรชดเชยรำคำตำมข้อ 16.4.3(2) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องต ่ำกวำ่รำคำหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  

หำกปรำกฏวำ่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดักำรจะจำ่ยเงินของ
บริษัทจดักำรเอง เป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำที่ขำดอยู ่หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยูน่ัน้และจำ่ยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวน
เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชยรำคำให้แก่กองทนุรวม เว้นแตก่ำรที่รำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอก
ที่ไมอ่ำจควบคมุได้ เชน่ รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพ่ิมจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจำ่ยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคนื
หน่วยลงทนุ แตห่ำกปรำกฏวำ่ผู้ขำยคนืหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่บริษัทจดักำรจะจำ่ยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของ
รำคำ เพ่ือชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องสงูกวำ่รำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพ่ิมจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจำ่ยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
หำกปรำกฏวำ่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดักำรจะจำ่ยเงิน
ของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยูน่ัน้และจำ่ยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวน
เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชยรำคำให้แก่กองทนุรวม เว้นแตก่ำรที่รำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอก
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ที่ไมอ่ำจควบคมุได้ เชน่ รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรต้องชดเชยรำคำเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุรำยใดมีมลูคำ่ไมถ่ึงหนึ่งร้อยบำท บริษัทจดักำรอำจน ำเงิน
ชดเชยรำคำไปรวมจำ่ยในโอกำสแรกทีมี่กำรจำ่ยเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แตถ้่ำบคุคลดงักลำ่วไมมี่สถำนะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดักำรจะ
ชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
กำรจำ่ยเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยรำคำให้แกผู่้ขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัทจดักำร
อำจจำ่ยเงินของบริษัทจดักำรเองแทนกองทนุรวมก็ได้  
 
16.4.5 บริษัทจดักำรจะจดัให้มีส ำเนำรำยงำนตำมข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำร เพ่ือให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้  
 
16.4.6 บริษัทจดักำรจะรับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้จำกมลูคำ่หน่วยลงทนุหรือรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจำกกองทนุรวม เว้นแตใ่นกรณีที่ควำมไม่
ถกูต้องดงักลำ่วมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้  

17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจดักำร : 

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั 
  
17.2. ชื่อผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 
17.3. ชื่อผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
 
ไมมี่ 
 
17.4. ชื่อของผู้ รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจดักำรลงทนุ (Outsource) :  
 
ไมมี่ 

17.5. ที่ปรึกษำ :  
 
ไมมี่ 

17.6. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นำง สวุิมล กฤตยำเกียรณ์  

ชื่อ : นำง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์  

ชื่อ : นำงสำว สภุำภรณ์ มัง่จิตร  

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  
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17.7. กำรแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  

ไมมี่  
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที ่ เดือน  
 
18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่  
 
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
วนัที่สิน้สดุรอบบญัช ีวนัที่สิน้สดุอำยโุครงกำร 
วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก วนัที่สิน้สดุอำยโุครงกำร  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  
 
19.1 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกปรำกฏวำ่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วไมเ่กินร้อยละห้ำสิบห้ำของจ ำนวนหนว่ย
ลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำร ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมสง่เอกสำรหลกัฐำนเก่ียวกบักำรขอมติและกำรนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลกำรนบัมตินัน้  
 
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง หมำยควำมวำ่ มติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำร  
 
19.2 ในกรณีที่กำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรได้กระท ำตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ได้มีมติแก้ไขและแจ้งกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือวิธีกำรจดักำรไปยงัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทกุรำยและจะประกำศในหนงัสอืพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบัภำยใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแตก่รณี  
 
19.3 ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำรจะไมน่บั
คะแนนเสียงสว่นที่เกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดนัน้ 
 
19.4 ในกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร หำกไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจำกข้อจ ำกดัในกำรนบัคะแนนเสียง
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำทีข่อง
บริษัทจดักำร บริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมแนวทำงทีส่ ำนกังำนฯ ก ำหนดได้  

หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลำ่ว ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 129 แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1 กำรถือหน่วยลงทนุเกินหนึ่งในสำม  
 
ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทนุเกินกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำรจะไมน่บั
คะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด และจะด ำเนินกำรแก้ไข
สดัสว่นกำรถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ให้มีจ ำนวนไมเ่กินหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
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กองทนุรวมนัน้ภำยในสองเดือนนบัแตว่นัที่ปรำกฏกรณีดงักลำ่ว หรือด ำเนินกำรเลิกกองทนุรวมนัน้ทนัที เว้นแตเ่ข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หนงัสือเวียน หรือหนงัสือซกัซ้อมควำมเข้ำใจ ที่เก่ียวข้อง ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แก้ไขเพ่ิมเติมใน
อนำคต  
 
20.2 กำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจำกกำรที่กองทนุใช้บริกำรบคุคลอ่ืน (soft commission)  
 
บริษัทจดักำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมลูคำ่เพื่อกองทนุจำกบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริกำรอนัเน่ืองมำจำกกำรใช้บริกำรของบคุคล 
ดงักลำ่วในกำรจดักำรกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เก่ียวกบักำรกระท ำที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุและหลกัเกณฑ์ในกำรป้องกนั ดงัตอ่ไปนี  ้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมลูคำ่ในทำงเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบำทโดยตรงของควำมเป็นกองทนุตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวำ่บริษัทจดักำรใช้บริกำรของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพ่ือให้กองทนุได้รับประโยชน์จำกบคุคลดงักลำ่ว 
(churning)  

ในกำรจดัสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุ บริษัทจะกระท ำด้วยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อำจมีไว้ได้ของ
กองทนุนัน้ด้วย  

ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรรับผลประโยชน์ดงักลำ่วไว้ในรำยงำนรอบปี
บญัชีหรือรอบระยะเวลำหกเดือนด้วย  
 
20.3 ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ  
 
(1) กองทนุนีมี้ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ต้องไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด  
 
(2) ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุตำมข้อ (1) ข้ำงต้น มีข้อยกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจ่ ำกดัสดัสว่นส ำหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงัต่อไปนี ้
  
(ก) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
(ข) กองทนุประกนัสงัคม 
(ค) กองทนุกำรออมแหง่ชำติ  
(ง) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญแหง่ชำต ิ 
(จ) กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
(ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
(ช) กองทนุตำ่งประเทศที่มีลกัษณะตำม (ก) ถึง (ฉ)  
(ซ) กองทนุอ่ืนใดที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุรวมตำม (ก) ถึง (ฉ) 
(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฏหมำยไทยนอกเหนือจำก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ไม่อยู่ภำยใต้บงัคบัต้องเสียภำษีเงินได้นิติบคุคล เชน่ ธนำคำรออมสิน ตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ) บคุคลอ่ืนที่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนเม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร  
 
(3) กรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรอ่ืนใด ผู้ ถือหน่วยลงทนุอำจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุตำมข้อ (1) ได้แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 ของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้ในกำรผ่อนผนัดงักลำ่ว ส ำนกังำนฯ จะ
พิจำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั 
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20.4 ข้อก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีตำ่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกวำ่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวำ่ FATCA) โดยมีผลบงัคบั
ใช้วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักลำ่วก ำหนดให้สถำบนักำรเงินที่ไมใ่ชส่ญัชำติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial 
Institution หรือ FFI) รำยงำนข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสียภำษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดำ/นิติบคุคล 
สญัชำติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินที่อยูถ่ำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้ซึง่มีถ่ินที่อยูท่ำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึง่เปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้  
นอกจำกนีย้งัปรำกฏด้วยวำ่ในปัจจบุนัมีรัฐบำลในหลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ำยคลงึกบั 
FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดงักลำ่ววำ่ “กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง”)  
 
กองทนุรวมและบริษัทจดักำรถือวำ่เป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึง่ถกูก ำหนดให้ต้องเข้ำผกูพนัตนกบัหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำที่ต้องรำยงำนข้อมลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคลสญัชำติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก ำหนด 
หน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมลูลกูค้ำเพือ่หำควำมสมัพนัธ์ของลกูค้ำกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำที่ในกำรก ำหนดให้ลกูค้ำบำงประเภทต้อง
จดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
 
ภำยใต้ข้อก ำหนดของ FATCA หำกกองทนุรวมใดไมเ่ข้ำผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลำ่วคือ มีสถำนะเป็น Non-Participating 
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส ำคญัในสองกรณี คือ  
 
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สินทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
(เงินลงทนุทำงตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทำงอ้อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
(Pass-thru) ซึง่อำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทนุกบัสถำบนักำรเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก ำหนดให้สถำบนักำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผกูพนัตนตำมข้อก ำหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนำคำรและสถำบนั
กำรเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้ำที่ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จำ่ยดงักลำ่วก่อนช ำระให้กบั
กองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
 
(2) ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ที่เข้ำร่วมผกูพนัตำมข้อก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงบักำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยตุิควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบักองทนุ
รวมหรือบริษัทจดักำร ซึง่อำจท ำให้กองทนุรวมไมส่ำมำรถด ำเนินกำรลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด ำเนินกำรลงทนุได้อยำ่งไมมี่ประสิทธิภำพ รวมถึงอำจท ำ
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
 
เพ่ือมิให้บริษัทจดักำรและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดักำร
และกองทนุรวม (โดยบริษัทจดักำร) จงึเข้ำผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัท
จดักำรและกองทนุรวมสำมำรถปฏิบตัติำมภำระผกูพนัภำยใต้ข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยตำ่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องได้ บริษัทจดักำรและ
กองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบักำรปฎิบตัิงำนของกองทนุ เชน่ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ) จงึขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้
  
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด) ให้ค ำ
ยินยอมบริษัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำสง่ข้อมลู (เชน่ ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษีของสหรัฐอเมริกำ จ ำนวนและมลูคำ่หนว่ยลงทนุ
คงเหลือ จ ำนวนเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดักำร ให้กบัหน่วยงำน
ของรัฐทัง้ในและตำ่งประเทศ ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง  
 
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุน ำสง่ข้อมลู เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทรำบควำมเก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ เชน่ 
หนงัสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมริกนัหรือกำรให้ข้อมลูตำมหวัข้อที่ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือ
กำรแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูที่เคยให้ไว้มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน ำสง่หลกัฐำนเพ่ือยืนยนักำรเข้ำร่วมใน FATCA หรือกฎหมำยตำ่งประเทศ
ที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้ำสถำบนักำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยดงักลำ่ว  
 



กองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรหนีต้่ำงประเทศ 1Y20                                                             14/09/2018    Page 52 

(3) ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพ่ิมขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น ในกรณีทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไมแ่สดงเจตนำ
ตอบรับภำยในระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งหรือหลำยอยำ่งดงัตอ่ไปนีต้ำมควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วรับทรำบกำรด ำเนินกำรตำมทีบ่ริษัทจดักำรแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลง
ที่ได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัช ี 

(1) ไมรั่บค ำสัง่ซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่ว 
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริกำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูคำ่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว 
(3) ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จำ่ยจำกรำยได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยนัน้ได้ เพื่อให้
สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมำยของประเทศไทย 
(4) ด ำเนินกำรอ่ืนใดอนัเป็นกำรป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท ำให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรที่
สอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น  
 
กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดักำรและ
กองทนุมีกำรด ำเนินกำรที่ไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท ำให้กองทนุอำจต้องถกูหกั ณ ที่จำ่ย หรือถกู
ปิดบญัชีธนำคำรตำมที่กลำ่วแล้วข้ำงต้น ซึง่ในทำงปฏิบตัิบริษัทจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด) เทำ่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก ำหนดเพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรได้สงวนสิทธิไว้ข้ำงต้น บริษัทจดักำร (รวมถึงผู้ที่
เก่ียวข้อง) จะด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงำน หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดที่
รำชกำรก ำหนด โดยไมจ่ ำเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำรงเงินกองทนุได้ตำมที่ประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจดักำรรำยอ่ืนเข้ำจดักำรกองทนุ
รวมแทนด้วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัมำกกวำ่
ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วนันบัแตว่นัที่รู้หรือควรรู้วำ่ไมส่ำมำรถด ำรงเงินกองทนุได้ ทัง้นี ้
หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร บริษัทจดักำรอำจขอให้ส ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคดัเลือกบริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหมจ่ะ
ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีที่มีคำ่ใช้จำ่ยเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรรำยเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่ว หำกบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทนุรวมตอ่ไป  
 
22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตัง้กองทุนรวมเป็นการทั่วไป :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรฝ่ำฝืนหรือไมป่ฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมแบบเป็นกำรทัว่ไป (auto approve) และกำรฝ่ำฝืนหรือ
กำรไมป่ฏิบตัินัน้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเยียวยำควำมเสียหำยให้แกผู่้ลงทนุโดยไมช่กัช้ำ โดยในกรณีที่ไมส่ำมำรถ
ตกลงกนัได้ บริษัทจดักำรจะยินยอมให้น ำข้อพิพำทเข้ำสูก่ระบวนกำรพิจำรณำของอนญุำโตตลุำกำร  
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23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม และกฎหมำยวำ่
ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแหง่กฎหมำยดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก ำหนดในโครงกำร
ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ดงักลำ่ว หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ 
หรือค ำสัง่นัน้ ให้ถือวำ่บริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมโครงกำรแล้ว 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจลงนำม
ในข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรลงนำมในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือ
วำ่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
กำรที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้ไมว่ำ่ในทอดใด ๆ ให้
ถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วยอมรับที่จะผกูพนัตำมข้อก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำร
กองทนุรวม 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึ่งของข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม  



กองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรหนีต้่ำงประเทศ 1Y20                                                             14/09/2018    Page 54 

ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
ที่อยู ่(ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777  
 
ที่อยู ่(ภำษำองักฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

1.  สิทธิของบริษัทจดักำร 
 
บริษัทจดักำรมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตำมและไมข่ดัตอ่ พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หนงัสือเวียน หนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือ
ซกัซ้อมควำมเข้ำใจ ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.) 
 
1.1 ได้รับคำ่ตอบแทนในกำรจดักำรโครงกำร คำ่ธรรมเนียม และคำ่ใช้จำ่ยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 
 
1.2 มอบหมำยกำรจดักำรในสว่นที่เก่ียวกบักำรลงทนุ กำรปฏิบตัิกำรด้ำนงำนสนบัสนนุ (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนญุำตให้
บริษัทจดักำรมอบหมำยให้บคุคลอ่ืนกระท ำกำรแทนได้ 
 
1.3 แตง่ตัง้บคุคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่กองทนุ เชน่ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุ ทีป่รึกษำกำรลงทนุ ที่
ปรึกษำกองทนุ ผู้ เช่ียวชำญ ผู้ให้บริกำรด้ำนข้อมลู ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทัง้นี ้ตำมที่บริษัทจดักำร
เห็นสมควร 
 
1.4 รับช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนกำรช ำระหนีด้้วยเงินสดตำมตรำสำรแหง่หนี ้ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 
 
1.5 ช ำระคำ่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 
 
1.6 จดัสรรหน่วยลงทนุ ปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุกำรสัง่ซือ้-ขำยคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคืนคำ่ขำยหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้
ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 
 
1.7 กระท ำนิติกรรมหรือสญัญำใดๆ ในนำมของกองทนุ ซึง่บริษัทจดักำรมีอ ำนำจกระท ำได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 
 
1.8 สิทธิที่จะละเว้นไมป่ฏบิตัิตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำร และ/หรือ ผู้จดักำรกองทนุมีเหตอุนัสมควรเชื่อได้วำ่มติดงักลำ่ว ไมเ่ป็นไป
ตำม ขดั หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย ก.ล.ต. 
 
1.9 ปฏิบตัิกำรอ่ืน ๆ เพื่อให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษำไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของบริษัทจดักำร 
 
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษัทจดักำร 
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บริษัทจดักำรมีหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตำมและไมข่ดัตอ่กฎหมำย ก.ล.ต. 
 
2.1 กำรจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และกำรเลิกกองทนุ 
 
2.1.1 ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิซึง่เป็นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ 
 
2.1.2 ด ำเนินกำรขอเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงกำรของกองทนุรวม ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
2.1.3 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบยีนไว้แล้ว ยกเว้นกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทนุโครงกำรและกำรแก้ไขเพ่ิมเติมจ ำนวนและ
มลูคำ่หน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุให้แก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้ 
 
2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรตำมหวัข้อ "วิธีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีจดักำร" 
 
2.1.5 ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ "กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม" 
 
2.1.6 จดัให้มีกำรช ำระบญัชีตำมหวัข้อ "กำรช ำระบญัชีกองทนุรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร" 
 
2.2 กำรบริหำรกองทนุ 
 
2.2.1 จดักำรลงทนุโดยใช้ควำมสำมำรถเพ่ือพิทกัษ์ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยำ่งเต็มที่ โดยค ำนึงและรักษำผลประโยชน์สงูสดุให้แกผู่้ ถือหน่วย
ลงทนุ และตัง้อยูบ่นหลกัแหง่ควำมซื่อสตัย์สจุริตและควำมรอบคอบระมดัระวงั  
 
2.2.2 จดักำรกองทนุให้เป็นไปตำมโครงกำรที่ได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัที่ท ำไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
2.2.3 แยกทรัพย์สินของกองทนุไว้ตำ่งหำกจำกทรัพย์สินของบริษัทจดักำร และน ำทรัพย์สินของกองทนุไปฝำกไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
2.2.4 จดัให้ได้มำซึง่ผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรน ำทรัพย์สินของกองทนุไปลงทนุ 
 
2.2.5 สัง่ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สง่มอบ รับมอบ แปลงสภำพ จ ำหนำ่ย จำ่ย โอน ตลอดจนช ำระและรับช ำระรำคำคำ่หลกัทรัพย์ 
 
2.2.6 จดัให้มีกำรรับและจำ่ยคำ่ธรรมเนียม คำ่ใช้จำ่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ของกำรจดักำรของกองทนุตำมที่ก ำหนดไว้ใน
หวัข้อ "คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม" 
 
2.2.7 เข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทนุถือหลกัทรัพย์อยู ่ในเร่ืองที่อำจสง่ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เพื่อรักษำผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.8 ดแูล ตดิตำม รักษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องร้อง บงัคบัคดี หรือกระท ำกำรอ่ืนใดอนัเก่ียวเน่ืองกบักฎหมำย เพื่อประโยชน์ของกองทนุรวม 
 
2.2.9 พิจำรณำจำ่ยเงินปันผลให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขและวิธีกำรทีก่ ำหนดไว้ในหวัข้อ "นโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำและ
วิธีกำรจำ่ยเงินปันผลแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ" (ถ้ำมี) 
 
2.2.10 ขอควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมข้อ "กำรรับช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน" 
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2.2.11 จดัให้มีกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอยำ่งสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวกบัควำมเป็นไปของกองทนุ
นัน้ในแตล่ะชว่งเวลำ 
 
2.3 กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยข้อมลู 
 
2.3.1 จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรบญัช ี
 
2.3.2 จดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน และสง่รำยงำนดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชี หรือในกรณีของ
กองทนุรวมเปิด หำกเลือกจดัท ำและสง่รำยงำนตำมปีปฏิทินให้สง่รำยงำนภำยใน 4 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้ปีปฏิทิน 
รวมทัง้จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุของรอบระยะเวลำ 6 เดือนนัน้ และสง่
รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมี่ชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 2 เดือน นบัแตว่นัสิน้รอบ
ระยะเวลำ 6 เดือนดงักลำ่ว หรือเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ ในกรณีเลือกจดัท ำและสง่รำยงำนตำมรอบปีบญัชี ให้บริษัทได้รับยกเว้นไมต้่องจดัท ำและสง่
รำยงำนดงักลำ่วในรอบระยะเวลำ 6 เดือนหลงัส ำหรับปีบญัชีนัน้  
บริษัทจดักำรจะจดัให้มีรำยงำนของรอบระยะเวลำลำ่สดุไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และสถำนทีต่ิดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดไูด้และจดัส ำเนำให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 
 
2.3.3 จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัท ำกำรนัน้ 
 
2.3.4 จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัท ำกำรนัน้ 
 
2.3.5 ค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2.3.6 จดัท ำรำยงำนโดยระบชุื่อ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นกำรลงทุนที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึง่มิได้เกิดจำกกำรลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมำเพิ่มเติม พร้อมทัง้วนัที่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมีมลูค่ำ
เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดพร้อมสำเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
นัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนด พร้อมทัง้จดัท ำส ำเนำไว้ที่บริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ 
 
2.3.7 ส ำหรับกองทนุเปิดจดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม ่ให้เป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัสง่ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แตว่นั
ถดัจำกวนัสิน้ปีบญัช ี
 
2.3.8 ประกำศข้อมลู รำยงำน รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรตำ่งๆ ที่เก่ียวกบักองทนุ 
 
2.4 กำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและงำนทะเบียนหน่วยลงทนุ 
 
2.4.1 จดัให้มีเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึง่มีลกัษณะเป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทัง้จดัให้มีกำรแจกจำ่ยข้อมลูที่เป็น
สำระส ำคญัเก่ียวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมให้แก่ผู้ลงทนุอยำ่งเพียงพอ และจดัเตรียมข้อมลูที่เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไว้เพ่ือให้ผู้ ลงทนุตรวจดู
หรือร้องขอได้ 
 
2.4.2 ด ำเนินกำรในกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 
 
2.4.3 ขำย รับซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร 
 
2.4.4 จดัให้มีและเก็บรักษำไว้ซึง่ทะเบยีนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรมอบหมำยให้ผู้ อ่ืนเป็นนำยทะเบยีน จะเก็บรักษำทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท ำกำรของนำยทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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2.4.5 เปิดบญัชีกองทนุและจดัให้มีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.4.6 ขอควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ในกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมข้อ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่้ ถือหน่วย
ลงทนุ" หรือข้อ "กำรช ำระคำ่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน" 
 
2.4.7 ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ได้รับกำรจดัสรรแล้ว โดยเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุ รับซือ้
คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
2.5 กำรแตง่ตัง้บคุคลอ่ืน 
 
2.5.1 จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สอบบญัชี ผู้ช ำระบญัชีของกองทนุ ซึง่มีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 
 
2.5.2 แจ้งให้นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุทรำบถึงข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุว้ในโครงกำรและข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร 
(ถ้ำมี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่ำฝืนข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุว้ในโครงกำรและข้อผูกพนั
ระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุนัน้โดยไม่
ชกัช้ำ 
 
2.5.3 แจ้งหรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เก่ียวกบักำรแตง่ตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้องกบักำรจดักำร
กองทนุรวม 
 
2.6 กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ 
 
ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตำมโครงกำรและข้อก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมข้อผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุรวม กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ 
กฎ หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแหง่กฎหมำยดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก ำหนดในข้อผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรือแย้งกบั
หลกัเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ดงักลำ่ว หำกบริษัทจดักำรกองทนุได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่นัน้ ให้ถือ
วำ่บริษัทจดักำรกองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมข้อผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแล้ว  
 
เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร :  

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำรกองทนุรวม ไมว่ำ่โดยค ำสัง่ของส ำนกังำน หรือโดยเหตอ่ืุนใดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหมเ่ข้ำท ำหน้ำที่ตอ่ไปได้ ซึง่รวมถึงกำรสง่มอบ
เอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ให้แก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู ่: 100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทร. 0-2724-5296  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  
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(1)  ได้รับคำ่ธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ของโครงกำรจดักำร และในสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(2)  บอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ ทัง้นีโ้ดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(3)  แตง่ตัง้ผู้ท ำหน้ำที่เก็บรักษำหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตำ่งประเทศที่กองทนุได้ไปลงทุนไว้  
 
2.  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1) ดแูลให้บริษัทจดักำรปฏิบตัหิน้ำที่ตลอดจนภำระผกูพนัตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรดงัตอ่ไปนีอ้ยำ่งเคร่งครัด  
(ก)  โครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
(ข)  ข้อก ำหนดที่ท ำไว้ระหวำ่งบริษัทจดักำรและผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(ค)  มำตรำ 125 มำตรำ 126 มำตรำ 129 และมำตรำ 130 แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์”) และ  
(ง)  ประกำศที่เก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแก้ไข
เพ่ิมขึน้ในอนำคต  
 
(2) รับรองควำมถกูต้องในกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สิน มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูคำ่หนว่ยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำรได้ค ำนวณไว้แล้วเม่ือเห็นวำ่กำรค ำนวณ
ถกูต้องตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและกฎหมำย  
 
(3) จดัท ำรำยงำนโดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่
ปฏิบตัิตำมหน้ำที่หรือภำระผกูพนัตำมที่ระบไุว้ในข้อ (1) ข้ำงต้น และจดัสง่รำยงำนดงักลำ่วให้แก่ส ำนกังำน กลต. ภำยใน 5 วนันบัจำกวนัทีผู่้ดแูล
ผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว  
 
(4) แจ้งให้บริษัทจดักำรทรำบถึงกรณีทีบ่ริษัทจดักำรไมป่ฏบิตัิตำมหน้ำที่หรือภำระผกูพนัตำมที่ระบไุว้ในข้อ (1) ข้ำงต้น  
 
(5) ด ำเนินกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกคำ่สินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต.  
 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เป็นคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกช ำระจำกทรัพย์สินของกองทนุได้  
 
(6) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช ำระบญัชปีฏิบตัิตำมกฎหมำย ซึง่รวมถึงมำตรำ 130 แหง่พระรำชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หำกผู้ช ำระบญัชี
ไมป่ฏิบตัิตำมกฎหมำยให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. ทรำบ และดแูลให้สินทรัพย์ของกองทนุอยูใ่นควำมดแูลของตน
จนกวำ่กระบวนกำรช ำระบญัชีจะแล้วเสร็จ  
 
(7) แสดงควำมเห็นของผู้ดแูลผลประโยชน์ เก่ียวกบักำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนของกองทนุในระหวำ่งปีที่ผ่ำนมำตำมกฎหมำย โดยแสดงไว้ในรำยงำน
ประจ ำปีและรำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีของกองทนุ  
 
(8) จดัท ำบญัชีของกองทนุและดแูลรักษำสินทรัพย์ของกองทนุ  
 
(9) จดัท ำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ที่จ ำเป็นเพ่ือแสดงรำยกำรธุรกรรมทัง้หมดที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำขึน้ในกำรปฏิบตัิตำมหน้ำทีแ่ละภำระ
ผกูพนัของตนตำมสญัญำนี ้รวมทัง้จดัท ำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ตำมที่กฎหมำยและโครงกำรจดักำรกองทนุรวมก ำหนด  
 
(10) จดัท ำและเก็บรักษำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนตำ่งๆ ของกองทนุเพ่ือให้บริษัทจดักำรสำมำรถเผยแพร่รำยงำนประจ ำปี และรำยงำนทกุรอบ
ระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชขีองกองทนุตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
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(11) เก็บรักษำ จดัท ำ และจดัสง่ใบรับรอง เช็ค รำยงำนกำรเงิน ค ำบอกกลำ่วและเอกสำรอื่น ๆ ที่บริษัทจดักำรหรือกองทนุต้องจดัท ำหรือจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุหรือตำมค ำสัง่ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(12) กระท ำกำรอ่ืนที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิตำมหน้ำที่ข้ำงต้น  
 
(13) ปฏิบตัิหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ตกลงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรกบับริษัทจดักำรโดยไมก่ระทบกระเทือนตอ่สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้หำกผู้ ดแูล
ผลประโยชน์ต้องปฏิบตัิหน้ำที่นอกเหนือจำกที่ก ำหนดตำมสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับคำ่ตอบแทนเพ่ิมเติม
ตำมแตจ่ะตกลงร่วมกนักบับริษัทจดักำร  
 
(14) ปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้โดยเคร่งครัด  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหน้ำที่ดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหมส่ำมำรถปฏิบตัิหน้ำทีต่อ่ไปได้ ซึง่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรับรองควำมถกูต้องและครบถ้วนของสิง่ที่สง่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหมห่ำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำร งดเว้นกระท ำกำร หรือละเลยไมป่ฏิบตัิหน้ำที่ ในกำรดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
อำจใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แหง่พระรำชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูล
ผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้ 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไมก่ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมว่ำ่กำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืน เว้นแตเ่ป็นกำรเรียกคำ่ตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะ
ที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบก่อนอยำ่งเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้ทรำบข้อมลูดงักลำ่วมิได้แสดงกำรคดัค้ำน 
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไมด่ ำเนินกำรขอมติ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่จ ำเป็นเพ่ือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้  
 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้เง่ือนไขสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำได้ตอ่เม่ือได้รับ
อนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกลำ่วให้อีกฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบลว่งหน้ำเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 90 วนัหรือน้อยกวำ่ 90 วนัในกรณีที่เป็นควำมยินยอมร่วมกนั โดยท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบ   
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำรหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไมป่ฏิบตัิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อนัเป็นสำระส ำคญัของสญัญำนี ้
คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได้ โดยบอกกลำ่วลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 30 วนั  
 
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอ่ืนใดและบริษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ำยไมส่ำมำรถ
ตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญำให้สอดคล้องกบัประกำศค ำสัง่ระเบียบและข้อบงัคบัดงักลำ่ว ทัง้นี ้เน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วมีผลเป็นกำร
เพ่ิมภำระหน้ำที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้ำที่ดงักลำ่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูล
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ผลประโยชน์ได้โดยบอกกลำ่วให้บริษัทจดักำรทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุ เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(5) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น ำข้อมลูตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรจดักำรกองทนุหรือข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวข้องกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่กองทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลกิสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์  
ทัง้นีก้ำรบอกเลิกสญัญำจะต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 15 วนั  
 
(6) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขำดคณุสมบตัิข้อหนึ่งข้อใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม” บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดักำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยใน 15 วนันบัแตว่นัที่บริษัทจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำก
กำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ท ำกำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแล้วให้บริษัทจดักำร
แจ้งกำรแก้ไขดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนันบัตัง้แตว่นัที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้หำกผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกูต้อง
ภำยในเวลำก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขออนญุำตเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัครบ
ก ำหนดเวลำให้แก้ไข เม่ือได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดักำรจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนผู้ดแูลผลประโยชน์
เดิมโดยพลนั 
 
(7) ในกรณีที่มีเหตตุ้องเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุและแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทน ไมว่ำ่เพรำะเหตใุด ให้กระท ำได้ตอ่เม่ือบริษัท
จดักำรได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว  
 
ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไมเ่ข้ำข้อยกเว้นให้กระท ำได้ หำกเป็นกรณีที่
มีนยัส ำคญัและไมส่ำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  
 
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทนุรวม :  

ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5296  
 
และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต.อนญุำต และ/หรือ ศนูย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ตำ่งประเทศอื่น เชน่ Euroclear เป็นต้น และ/หรือ ผู้ รับฝำกหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศอื่น รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เก่ียวข้องที่บริษัทจดักำร และ/หรือ
ผู้ดแูลผลประโยชน์แตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรักษำทรัพย์สินในตำ่งประเทศ  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นำง สวุิมล กฤตยำเกียรณ์  
ที่อยู ่: บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110    
โทรศพัท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553  

ชื่อ : นำง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์  
ที่อยู ่: บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110    
โทรศพัท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553  
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ชื่อ : นำงสำว สภุำภรณ์ มัง่จิตร  
ที่อยู ่: บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110    
โทรศพัท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแหง่กฎหมำยดงักลำ่วในสว่นที่
เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและข้อตกลงในกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีระหวำ่งบริษัทจดักำรและผู้สอบบญัชี  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
ที่อยู ่: 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 12 แขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  
ที่อยู ่:  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ชื่อ :  
ที่อยู ่:  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิโดยจะระบรุำยชื่อผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนไว้ในหนงัสือชีช้วนก่อนกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกำรแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุในภำยหลงั โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีของกำร
แตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติม ผู้สนบัสนนุดงักลำ่วอำจเป็นบคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบเพ่ือท ำหน้ำที่
เป็นผู้สนบัสนนุของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จะต้องปฏิบตัิงำนได้ภำยใต้ระบบงำนเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุทีป่ฏิบตัิหน้ำที่อยูก่่อนแล้ว 

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
(1) ได้รับคำ่ธรรมเนียมกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) ตำมอตัรำทีก่ ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำร  
 
(2) บอกเลิกกำรเป็นผู้สนบัสนนุตำมข้อก ำหนด และเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
(1) แจกจำ่ยหนงัสือชีช้วนของกองทนุ ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุและค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ ตลอดจน
เอกสำรตำ่งๆ ในกำรสง่เสริมกำรขำย 
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(2) รับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรับช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร 
 
(3) สง่มอบบตัรกองทนุและรหสัประจ ำตวั (ถ้ำมี) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยื่นค ำขอใช้บริกำรกองทนุกบับริษัทจดักำร  
 
(4) คืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้ที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรรตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร  
 
(5) ยืนยนักำรซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(6) ท ำกำรอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบัหน้ำทีด่งักลำ่วข้ำงต้น  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู ่:  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

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

ชื่อ :  
ที่อยู ่:  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

9. ที่ปรึกษา :  
 
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
ที่อยู ่:  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรึกษำกำรลงทนุ) :  

9.2.ที่ปรึกษำกองทนุ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรึกษำกองทนุ) :  

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไมมี่ 
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11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ : 

ที่อยู ่:  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ผู้ รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจดักำรลงทนุ) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไมมี่  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ :  

กองทนุนีจ้ะไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติระหวำ่งอำยโุครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุพร้อมกบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุโดย
อตัโนมตัิทัง้หมด ไปยงักองทนุเปิดกรุงศรีตรำสำรเงินหรือกองทนุเปิดตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนักองทนุใดกองทนุหนึ่ง โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยให้เป็นไปตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ "กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ"  
 
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปันผล :  

ไมมี่  
 
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุได้อยำ่งเสรี อยำ่งไรก็ตำม กองทนุนีมี้ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้
ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทนุ
ของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ 
 
วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ผู้ โอนจะต้องมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ส ำนกังำนนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส ำนกังำนผู้สนบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว้ ในกรณีที่
ผู้ รับโอนยงัไมมี่บญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผู้ รับโอนจะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัช”ี ก่อนแล้วผู้ โอนจงึ
ท ำกำรโอนหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอนได้  
 
(2) ผู้ โอนจะต้องเสียคำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ “คำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ”  
 
(3) หลงัจำกที่ได้รับคำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผู้ โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุจะสง่มอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ำกบัภำษี
พร้อมส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐำน  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ โอนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและต้องกำรโอนหน่วยลงทนุ จะต้องน ำสง่ใบส ำคญัหนว่ยลงทนุคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือท ำกำร
โอนหน่วยลงทนุในระบบไร้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หำกผู้ รับโอนต้องกำรได้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุจะต้องยื่นเร่ืองกำรขอให้ออกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรสง่มอบ"  
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นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัแตว่นัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
 
ทัง้นี ้ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตอ่เม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 
 
13.4. ข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ :  

กองทนุนีมี้ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม บริษัทจดักำรจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วย
ลงทนุ  
 
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดักำร :  

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดักำรท ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำรได้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำตำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบไุว้ในหวัข้อ “กำรขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร” 
 
(2) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ถือหน่วยลงทนุเกินกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวน
หน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้ำของบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะ
ไมน่บัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกวำ่หนึง่ในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด  
 
13.6. สิทธิในกำรได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงกำร :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับเงินคนืเม่ือบริษัทจดักำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรที่ระบไุว้ใน
หวัข้อ “กำรช ำระบญัชีกองทนุ และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร”  
 
13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ เม่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้สิน้ของโครงกำรจดักำร
และ เม่ือได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว  
 
(2) กำรจดักำรกองทนุอยูภ่ำยใต้กำรดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึง่เป็นสถำบนักำรเงินที่มัน่คงมีชื่อเสียงและควำมรู้ควำมสำมำรถ อนัจะเป็นกำรควบคมุ
ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมรำยละเอียดโครงกำรจดักำรที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดักำรอยำ่งเคร่งครัด โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุไมจ่ ำเป็นต้องติดตำมด้วยตนเองตลอดเวลำ  
 
(3) กำรร่วมลงทนุในกองทนุนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตกลงมอบให้บริษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้สนบัสนนุของตนในกำรจดักำร และดแูลทรัพย์สิน
ทัง้ปวงของกองทนุดงันัน้ จงึไมจ่ ำเป็นต้องมีกำรประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรใดๆ เว้นแตบ่ริษัทจดักำรผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตำมมติเสียงข้ำงมำก
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำร  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีควำมรับผิดจ ำกดัเพียงไมเ่กินคำ่หน่วยลงทนุที่ยงัสง่ใช้แก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไมค่รบ 
 
กำรที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไมว่ำ่ในทอดใด ๆ ให้ถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักลำ่ว
ยอมรับที่จะผกูพนัตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัซึง่ลงนำมโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมจำ่ยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไมเ่กินไปกวำ่สว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในกำรได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  
- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรสง่มอบ :  

14.2.1. โครงกำรจดักำรจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทกึชื่อผู้ เปิดบญัชีกองทนุ
ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึง่ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุ
ร่วมกนับริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทกึชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลำ่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจะ
ถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐำนะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในใบค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ  
 
14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึง่ได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งเทำ่นัน้ โดยให้เป็นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(1) หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงค์จะรับเป็นหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ในกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อ
เป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทนุ และ/หรือ จ ำนวนเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรสง่มอบ
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทำงไปรษณีย์ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร หรือ อีเมล์
เพ่ือติดตอ่ (email address) ตำมที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึง่จะน ำสง่ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วย
ลงทนุครัง้แรก  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) ในภำยหลงั โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงค์จะรับเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุได้รับค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้ได้ช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษัทจดักำร
หรือผู้สนบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะต้องเป็นผู้ รับสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุด้วยตนเอง และผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้  
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บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุก็ตอ่เม่ือบริษัทจดักำร
ได้รับช ำระเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบร้อยแล้ว และให้ถือ
วำ่สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุออกให้ในนำมบริษัทจดักำรแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทุนของ
กองทนุและให้ใช้เป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้ำที่ที่จะต้องน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำให้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุบนัทกึรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุให้เป็น
ปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทกึรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัที่
ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยูใ่นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุจะถือ
วำ่ถกูต้องเม่ือรำยกำรดงักลำ่วตรงกนักบัข้อมลูที่บนัทกึไว้ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรับสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เป็น หนงัสือรับรอง
สิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) ในภำยหลงั โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถใช้อ้ำงอิงตอ่บริษัทจดักำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได้ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจ ำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไมมี่  
 
16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หำกมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจดักำรจะ
รับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใชห่ลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีกำร
ในกำรจดักำรกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องผิดนดัช ำระหนี ้ดงันี  ้ 
 
16.1 กรณีที่บริษัทจดักำรได้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
16.1.1 เม่ือมีกำรบนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำยที่มีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัทีบ่ริษัท
จดักำรได้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้ 
 
16.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะไมน่ ำทรัพย์สินดงักลำ่วและเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สนิที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้มำรวม
ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีใ้นโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงนิได้สทุธิจำกทรัพย์สนิที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีต้กลงรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิ
ดงักลำ่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ในระหวำ่งที่บริษัทจดักำรยงัไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่
มีคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษัทจดักำรจะจำ่ยจำกเงินส ำรองรำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรบริหำรทรัพย์สินนัน้  
 
16.1.3 เม่ือมีเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแตล่ะครัง้ บริษัทจดักำรจะเฉลี่ยเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับ
ช ำระหนีค้ืนให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่มสีทิธิในเงินได้สทุธินัน้ภำยใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่มีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรำยละเอียดเก่ียวกบักำรเฉลี่ย
เงินคืนไปยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัทีบ่ริษัทจดักำรได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแตส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลำกำรเฉลี่ยเงินคืนเป็นอยำ่งอ่ืน  
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ในกำรเฉลี่ยเงินคืนแตล่ะครัง้ตำมข้อ 16.1.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงให้เห็นวำ่ เงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีไ้มคุ่้มกบัภำระ
คำ่ใช้จำ่ยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิดงักลำ่วไปรวมจำ่ยในโอกำสแรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะคุ้มกบัภำระคำ่ใช้จำ่ยก็ได้ ทัง้นี ้หำกได้มีกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีจ้นครบถ้วนและปรำกฏวำ่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภำระ
คำ่ใช้จำ่ยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิดงักลำ่วมำรวมค ำนวณเป็นมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุก็ได้ 
 
16.1.4 เม่ือมีกำรบนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มำปรำกฎวำ่กองทนุรวมได้รับช ำระหนีต้ำมตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องดงักลำ่วเป็นเงิน บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมควำมในข้อ 16.1.3 โดยอนโุลม  
 
16.2 กรณีที่บริษัทจดักำรไมไ่ด้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
16.2.1 ก่อนกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนที่มิใชห่ลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดักำรจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียง
ข้ำงมำกซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูล
ผลประโยชน์  
 
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นพร้อมเหตผุลวำ่ในขณะนัน้กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลำ่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุมำกกวำ่กำรถือหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้  
ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจดักำรจะระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้
จำกกำรรับช ำระหนี ้มลูคำ่ของทรัพย์สิน ประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ย พร้อมเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรับช ำระหนี ้ 
 
16.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะน ำทรัพย์สนิดงักลำ่วมำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมโดยจะก ำหนด
รำคำทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีส่มำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะด ำเนินกำรกบัทรัพย์สินดงักลำ่วดงันี ้ 
 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมสำมำรถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดักำรอำจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลำ่วตอ่ไปเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
รวมก็ได้  
 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมไมส่ำมำรถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดักำรจะจ ำหน่ำยทรัพย์สนิดงักลำ่วในโอกำสแรกทีส่ำมำรถกระท ำได้
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในระหวำ่งที่บริษัทจดักำรยงัไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สนิดงักลำ่ว บริษัทจดักำรอำจจดัหำ
ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดงักลำ่ว  
ในกรณีที่มีคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษัทจดักำรจะจำ่ยจำกทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
16.3 ในกรณีที่มีพฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหน่วยทกุ
รำยที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิ
ในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บริษัทจดักำรไมต้่องน ำตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้
มำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
 
กำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีป่รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ 
เวลำที่ก ำหนด เทำ่นัน้  
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17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมหลกัเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สนันิษฐำนไว้ก่อนวำ่ทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และกำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้กำรให้สิทธิหรือกำรจ ำกดัสิทธิใด ๆ แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หำกได้กระท ำตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือวำ่บริษัทจดักำรกองทนุรวมได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี  ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือ หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุที่มิใชร่ำยยอ่ย และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่ป็นผู้ลงทนุ
สถำบนั ผู้ลงทนุรำยใหญ่ หรือผู้ มีเงินลงทนุสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เว้นแตเ่ป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพหรือกองทนุรวมหุ้นระยะยำว  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน :  

(1) กองทนุนีมี้ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ต้องไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมด  
 
(2) ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุตำมข้อ (1) ข้ำงต้น ให้มีข้อยกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจ่ ำกดัสดัสว่นส ำหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  
(ข) กองทนุประกนัสงัคม  
(ค) กองทนุกำรออมแหง่ชำติ  
(ง) กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญแหง่ชำต ิ 
(จ) กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ  
(ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
(ช) กองทนุตำ่งประเทศที่มีลกัษณะตำม (ก) ถึง (ฉ)  
(ซ) กองทนุอ่ืนใดที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุรวมตำม (ก) ถึง (ฉ)  
(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฏหมำยไทยนอกเหนือจำก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ไม่อยู่ภำยใต้บงัคบัต้องเสียภำษีเงินได้นิติบคุคล เชน่ ธนำคำรออมสิน ตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น  
(ญ) บคุคลอ่ืนที่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนเม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร  
 
(3) กรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรอ่ืนใด ผู้ ถือหน่วยลงทนุอำจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุตำมข้อ (1) ได้แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 ของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้ในกำรผ่อนผนัดงักลำ่ว ส ำนกังำนฯ จะ
พิจำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลำ่วเป็นส ำคญั  
 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นใน
กรณีเข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ วำ่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของ
บริษัทจดักำร  
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19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรไป
ตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมำโดยชอบแล้ว ให้ถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้ด ำเนินกำรดงักลำ่วและมีผลผกูพันตำมมต ิ
 
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ให้ด ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย ให้ถือวำ่มตนิัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั ต้องได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนัน้ เว้นแตก่รณีที่
กองทนุรวมมีกำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่ทำ่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไมว่ำ่กรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
หน่วยลงทนุชนิดนัน้  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

กำรแก้ไขเพ่ิมเติมสว่นใดสว่นหนึ่งของข้อผกูพนัที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่เป็นไปตำมและไมข่ดัหรือแย้งกบั
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักลำ่ว ให้ถือวำ่ข้อผกูพนัสว่นที่
แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญำ 
 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญัต้องได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่
กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั ให้รวมถึง ข้อก ำหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคนืเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวำ่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั 
 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเม่ือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไมต้่องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
(ก) เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัให้มีสำระส ำคญัสอดคล้องกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุหรือได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นวำ่กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไมก่ระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
อยำ่งมีนยัส ำคญั 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัไมว่ำ่กรณีใด ต้องกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อโดยบคุคลผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผู้ ดแูล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถ้ำมี) 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท ำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดไูด้ 
รวมทัง้จดัสง่สรุปกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพร้อมกบักำรสง่รำยงำนประจ ำปีของกองทุนรวม 
(เฉพำะกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป)  
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21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร : มี  
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรตกลงให้มีกำรระงบัข้อพพิำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฎิบตัิไมเ่ป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสำมำรถน ำข้อพิพำทเข้ำสู ่กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำรของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้  
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ :  

22.1.1 หำกปรำกฏวำ่กองทนุมีจ ำนวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวำ่ 35 รำยในวนัท ำกำรใด 
 
22.1.2 ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนมุตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หำกปรำกฏวำ่ 
 
(1) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งเกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้ำข้อยกเว้นตำมที่ส ำนกังำนฯ ประกำศก ำหนด 
 
(2) ในกรณีที่ปรำกฏพฤติกำรณ์วำ่บริษัทจดักำรด ำเนินกำรใด ๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตกลงกบับคุคลอ่ืน อนัเป็นกำรปกปิดหรืออ ำ
พรำงลกัษณะที่แท้จริงในกำรถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทนุเกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุ
ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
(3) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดักำรมิได้ปฏบิตัิหรือดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือ
ผู้ลงทนุทัว่ไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรจดัสง่หรือแจกจำ่ยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทนุ 
 
(4) บริษัทจดักำรไมป่ฏิบตัิหรือไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของส ำนกังำนฯ ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่
ด้วยหลเักณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร  
 
22.1.3 ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะเพิกถอนกำรอนมุตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทนุรวม ในกรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัวำ่อำจมีกำรจดัตัง้กองทนุรวม
เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเพ่ือกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ หรือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุม่บุคคลใด และส ำนกังำนฯ ได้ด ำเนินกำรแจ้งให้บริษัทจดักำรหรือบคุคลที่เก่ียวข้องท ำกำรชีแ้จง แสดงเหตผุล 
ข้อเท็จจริง และหลกัฐำน ซึง่ในกรณีที่ไมมี่กำรชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแตไ่มอ่ำจพิสจูน์หรือท ำให้เช่ือได้วำ่กำรจดัตัง้กองทนุรวมเป็นกำรจดัตัง้กองทนุรวมเพื่อ
ผู้ลงทนุทัว่ไปอยำ่งแท้จริง และส ำนกังำนฯ สัง่ให้บริษัทจดักำรท ำกำรแก้ไข หรือด ำเนินกำรใด ๆ และบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมที่ส ำนกังำนฯ 
สัง่ได้ หรือด ำเนินกำรแล้วแตไ่มส่ำมำรถท ำให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยำ่งแท้จริง 
 
22.1.4 เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดักำรเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตำมหน้ำที่ของตน  
 
22.1.5 เม่ือได้รับควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้เเล้วทัง้หมดของ
โครงกำรจดักำร  
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22.1.6 ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกแล้ว ปรำกฏวำ่ไมมี่ตรำสำรที่สำมำรถลงทนุได้อยำ่งเหมำะสมและ/หรือกรณีอ่ืนใดตำมที่
ก ำหนดไว้ในโครงกำร บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงกำรจดักำรและด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด 
 
22.1.7 กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุเม่ือครบอำยโุครงกำร 
 
(1) วนัเลิกโครงกำรได้แก่ วนัถดัจำกวนัครบอำยโุครงกำร 
 
(2) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรช ำระบญัชีกองทนุตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

22.2.1  แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ และแจ้งให้ตลำดหลกัทรัพย์ทรำบในกรณีที่หนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวมนัน้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้ก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 วนัท ำกำร  
 
22.2.2  ด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปทรำบเร่ืองดงักลำ่วก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 วนัท ำกำร 
เชน่ ประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น และ 
 
22.2.3  จ ำหน่ำยทรัพย์สินของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝำกประเภทกระแสรำยวนั เงินฝำกประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สญัญำใช้เงินที่มี
ก ำหนดระยะเวลำใช้เงินคืนเม่ือทวงถำม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลิกกองทนุรวม  
 
22.2.4 กรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเพรำะเหตอ่ืุนนอกเหนือกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุเม่ือครบอำยโุครงกำร บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผู้ช ำระบญัชีทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพ่ือท ำหน้ำที่รวบรวม และแจกจำ่ย
ทรัพย์สินที่คงเหลือจำกกำรช ำระหนีส้นิของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ท ำกำรอยำ่งอ่ืนตำมแตจ่ ำเป็นเพ่ือช ำระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ 
ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
 
ส ำหรับคำ่ใช้จำ่ยและเงินคำ่ตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจำ่ยจำกทรัพย์สินของกองทนุรวมและผู้ช ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยเงินคนื
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิเทำ่ที่คงเหลืออยูต่ำมสดัสว่นจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยูต่ำมหลกัฐำนที่ปรำกฎใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงกำร  
 
เม่ือได้ช ำระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และภำยหลงัจำกจดทะเบียน
เลิกกองทนุรวมแล้ว หำกปรำกฎวำ่ยงัมีทรัพย์สินคงค้ำงอยูใ่ห้ผู้ช ำระบญัชีจดักำรโอนทรัพย์สินดงักลำ่วให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดให้ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช ำระเงินคนืให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไมม่ำรับเงินหรือเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุที่บริษัท
จดักำรไมส่ำมำรถสง่มอบเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยนัน้ได้ เพื่อบริษัทจดักำรจกัได้น ำทรัพย์ดงักลำ่วไปวำงทรัพย์ ณ ส ำนกังำนวำงทรัพย์ และ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนให้เสร็จสิน้ได้  
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึ่งของข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม  
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หนังสือชี 
ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 
 

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (“บริษัทจดัการ”)  ได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชี %ชวน
ฉบบันี %ด้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจดัการ
ขอรับรองว่าข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื3นสําคญัผิด และไม่ขาดข้อมลูที3ควรต้อง
แจ้งในสาระสําคญั 

 
 
 
 
 

 
 

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

ประธานเจ้าหน้าที3ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

 
 


