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ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 1 ปได ดังนั้น หากมีปจจัยลบทีส่งผลกระทบตอการ
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หน้า 1 

- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 1Y21               บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ กรงุศรี จํากัด       

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพัน 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 
 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารหนี �ตา่งประเทศ (Foreign Fixed Income Fund) สําหรับผู้ลงทนุทั,วไป  
ประเภทรับซื �อคืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิในอตัราประมาณร้อยละ 2.00 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 2.00 โดยเฉลี,ยตอ่ปีของเงินลงทนุเริ,มแรก 

 

 

 
  



หน้า 2 

- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 1Y21               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 �อหน่วยลงทนุได้เฉพาะในช่วงเสนอขายครั �งแรกระหว่างวนัที, 29 มกราคม – 4 กุมภาพนัธ์ 2562 เท่านั �น ที,บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนนุ
การขายหรือรับซื �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 1Y21 ทั �งจํานวนของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย ไปยงักองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (กองทุน
ปลายทาง) ทั �งนี � บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี,ยนแปลงกองทนุปลายทางในภายหลงัก็ได้ โดยขึ �นอยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ,งบริษัทจดัการ
จะดําเนินการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทนุดงักลา่วในวนัทําการก่อนวนัสิ �นสดุอายโุครงการ และในวนัทํารายการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทนุดงักล่าว บริษัทจดัการจะ
จดัให้มีการดําเนินการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุโดยทําการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิในอตัราประมาณร้อยละ 2.00 โดยเฉลี,ยต่อปีของเงินลงทนุเริ,มแรก 
พร้อมกับจํานวนหน่วยลงทุนส่วนที,เหลือทั �งหมดของกองทนุนี � เพื,อใช้ในการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทนุไปยงักองทุนปลายทางโดยอตัโนมตัิ โดยถือว่าบริษัท
จดัการได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ดําเนินการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทนุดงักลา่วแล้ว และในการรับซื �อคืนหน่วยลงทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการจะ
ใช้รับซื �อคืนหน่วยลงทนุโดยทําการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของสิ �นวนัทํารายการ 
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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 103 กองทนุ 

- มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 369,562 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 
37 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื �อขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 02-0265100 
38 บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 02-022-1400 

- 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 
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5.  ช่องทางที$ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี 3 

• ทา่นสามารถทราบข้อมลูเพิ,มเติมเกี,ยวกบักองทนุรวมนี �ได้ที,สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื �อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
 

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 
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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. 

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 และประชาสมัพนัธ์  

- 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 :  
 
ใิเอกสำรฉบบัิี ้เว้ิแตเ่ิือ้ควำมจะแสดงให้เห็ิเป็ิควำมหมำำอ่ืิ ค ำจ ำกดัควำมตำ่ง ๆ ให้มีควำมหมำำตำมที่ให้ไว้ดงัตอ่ไปิี ้ 
 
กองทุิ /กองทุิ เปน ด/กองทุิ รวม หมำำถึง กองทุิ เปน ดกรุงศรีตรำสำรหิีต้ำ่งประเทศ 1Y21 
 
หิ่วำลงทุิ  หมำำถึง หิ่วำลงทุิ กองทุิ เปน ดกรุงศรีตรำสำรหิีต้ำ่งประเทศ 1Y21 
 
บรนษัทจดักำร หมำำถึง บรนษัทหลกัทรัพำ์จดักำรกองทุิ  กรุงศรี จ ำกดั  
 
ผู้ดแูลผลประโำชิ์ หมำำถึง ธิำคำรสแติดำร์ดชำร์เตอร์ด )ไทำ( จ ำกดั )มหำชิ(  
 
ิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ  หมำำถึง บรนษัทหลกัทรัพำ์จดักำรกองทุิ  กรุงศรี จ ำกดั  
 
ผู้ รับฝำกทรัพำ์สนิใิตำ่งประเทศ หมำำถึง ศูิ ำ์รับฝำกหลกัทรัพำ์ตำ่งประเทศ และ/หรือผู้ รับฝำกหลกัทรัพำ์ตำ่งประเทศ  
 
ผู้สิบัสิุิ  หมำำถึง ผู้สิบัสิุิ กำรขำำหรือรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ   
 
บรนษัทจดทะเบีำิ หมำำถึง บรนษัทที่มีหลกัทรัพำ์ที่ได้รับกำรจดทะเบีำิหรือได้รับอิญุำตให้ท ำกำรซือ้ขำำได้ใิตลำดหลกัทรัพำ์แหง่ประเทศไทำ  
 
บรนษัทขึ ้ิ ทะเบีำิ หมำำถึง บรนษัทที่มหีลกัทรัพำ์ซือ้ขำำใิศูิ ำ์ซือ้ขำำหลกัทรัพำ์กรุงเทพ  
 
ตลำดหลกัทรัพำ์ หมำำถึง ตลำดหลกัทรัพำ์แหง่ประเทศไทำ  
 
วัิ ท ำกำร หมำำถึง วัิ เปน ดท ำกำรตำมปกตนของบรนษัทจดักำร และ/หรือ วัิ ท ำกำรของกองทุิ หลกั  
 
วัิ ท ำกำรซือ้ขำำ หมำำถึง วัิ ท ำกำรซือ้ขำำหิ่วำลงทุิ ตำมที่บรนษัทจดักำรประกำศก ำหิดไว้ใิหิังสือชีช้วิสว่ิสรุปข้อมลูส ำคญัและ/หรือชอ่งทำง
อ่ืิใดตำมที่ก ำหิดไว้ใิโครงกำร  
 
กำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ  หมำำถึง กำรขำำคืิหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ เปน ดหิึ่ง )“กองทุิ ต้ิทำง”) เพ่ือซือ้หิ่วำลงทุิ ของกองทุิ เปน ดอีกกองหิึ่ง 
)“กองทุิ ปลำำทำง”) ใิกลุม่ “กรุงศรีไทำแลิด์” ตำมเงื่อิไขที่ระบไุว้ใิโครงกำรจดักำร  
 
ค ำเสิอซือ้ หมำำถึง ค ำเสิอซือ้หลกัทรัพำ์ของกนจกำรเป็ิกำรทัว่ไปที่ผู้ท ำค ำเสิอซือ้ต้องปฏนบตันตำมประกำศวำ่ด้วำหลกัเกณฑ์ เงื่อิไข และวนธีกำร ใิ
กำรเข้ำถือหลกัทรัพำ์เพ่ือครอบง ำกนจกำร  
 
มลูคำ่หิ่วำลงทุิ  หมำำถึง มลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธนหำรด้วำจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมดเม่ือสน ้ิ วัิ ท ำกำรที่ค ำิวณ  
 
รำคำขำำหิ่วำลงทุิ  หมำำถึง รำคำขำำหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ ที่ค ำิวณโดำวนธีกำรที่ระบไุว้ใิโครงกำร บวกด้วำคำ่ธรรมเิีำมกำรขำำหิ่วำลงทุิ  
และคำ่ใช้จำ่ำอ่ืิๆ )ถ้ำมี(  
 
รำคำรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  หมำำถึง รำคำรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ ที่ค ำิวณโดำวนธีกำรที่ระบไุว้ใิโครงกำร หกัด้วำคำ่ธรรมเิีำมกำรรับซือ้คืิ
หิ่วำลงทุิ  และคำ่ใช้จำ่ำอ่ืิๆ )ถ้ำมี(  
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รำคำขำำหิ่วำลงทุิ กรณีสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ  หมำำถึง รำคำขำำหิ่วำลงทุิ กรณีสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ ที่ค ำิวณโดำวนธีกำรที่ระบไุว้ใิ
โครงกำร บวกด้วำคำ่ธรรมเิีำมกำรสบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ  และคำ่ใช้จำ่ำอ่ืิๆ )ถ้ำมี(  
 
รำคำรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ กรณีสบัเปลีำ่ิหิ่วำลงทุิ  หมำำถึง รำคำรับซือ้คืิ หิ่วำลงทุิ กรณีสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ ที่ค ำิวณโดำวนธีกำรที่
ระบไุว้ใิโครงกำร หกัด้วำคำ่ธรรมเิีำมกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ  และคำ่ใช้จำ่ำอ่ืิๆ )ถ้ำม(ี  
 
แก้ไขรำคำำ้อิหลงั หมำำถึง แก้ไขรำคำหิ่วำลงทุิ ที่ไมถ่กูต้องให้เป็ิรำคำหิ่วำลงทุิ ที่ถกูต้องโดำแก้ไขรำคำำ้อิหลงัตัง้แตว่ัิ ที่รำคำหิ่วำลงทุิ ไม่
ถกูต้องจิถึงปัจจบุัิ   
 
กำรชดเชำรำคำ หมำำถึง กำรเพน่มหรือลดจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ของผู้ซือ้หรือผู้ขำำคืิหิ่วำลงทุิ ที่มีรำคำหิว่ำลงทุิ ไมถ่กูต้อง หรือกำรจำ่ำเงนิซึง่มี
มลูคำ่เทำ่กบัสว่ิตำ่งของรำคำหิ่วำลงทุิ ที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหิ่วำลงทุิ ทีถ่กูต้อง แทิกำรเพน่มหรือลดจ ำิวิหิ่วำลงทุิ   
 
กนจกำร หมำำถึง บรนษัทที่มีหลกัทรัพำ์จดทะเบีำิใิตลำดหลกัทรัพำ์ บรนษัทที่มีหลกัทรัพำ์ซือ้ขำำใิศูิ ำ์ซือ้ขำำหลกัทรัพำ์ หรือบรนษัทมหำชิ จ ำกดั  
 
สถำบัิ กำรเงนิ หมำำถึง สถำบัิ กำรเงนิตำมกฎหมำำวำ่ด้วำดอกเบีำ้เงนิให้กู้ำืมของสถำบัิ กำรเงนิ  
 
สมำคม หมำำถึง สมำคมที่เก่ีำวเิ่ืองกบัธุรกนจหลกัทรัพำ์ที่ได้รับอิญุำตและจดทะเบีำิกบัส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดำมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท ำ
กำรสง่เสรนมและพฒัิำธุรกนจหลกัทรัพำ์ประเภทที่เก่ีำวกบักำรจดักำรลงทุิ   
 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำำถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์  
 
ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำำถึง ส ำิกังำิคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์  
 
วงเงนิรับอิญุำต หมำำถึง วงเงนิที่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือธิำคำรแหง่ประเทศไทำ และ/หรือหิ่วำงำิที่มีอ ำิำจตำมกฎหมำำใดๆ 
อิญุำตหรือเห็ิชอบให้กองทุิ  โดำบรนษัทจดักำรสำมำรถเคลื่อิำ้ำำเงนิลงทุิ เพ่ือไปลงทุิ ใิตำ่งประเทศได้  
 
ค าอธิบายศัพท์เร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์  
 
“กลุม่กนจกำร” หมำำถึง บรนษัทใหญ่และบรนษัทำอ่ำตำมมำตรฐำิกำรบญัชีทีส่ภำวนชำชีพบญัชีก ำหิดให้จดัท ำงบกำรเงนิรวม  
 
“กองทุิ ฟื้ิ ฟ”ู หมำำถึง กองทุิ เพื่อกำรฟื้ิ ฟแูละพฒัิำระบบสถำบัิ กำรเงนิตำมกฎหมำำวำ่ด้วำธิำคำรแหง่ประเทศไทำ  
 
“กองทุิ รวมเปน ด” หมำำถึง กองทุิ รวมประเภทรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ   
 
“กองทุิ รวมพัิ ธบตัรเอเชีำ” หมำำถึง กองทุิ รวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึ ้ิ เพ่ือสง่เสรนมกำรพฒัิำตลำดพัิ ธบตัรสกลุเงนิท้องถน่ิใิภมูนภำคตำมโครงกำรจดัตัง้
กองทุิ พัิ ธบตัรเอเชีำระำะที่สอง )Asian Bond Fund 2) ตำมมตนของที่ประชมุกลุม่ธิำคำรกลำงสมำชนก Executives Meeting of East Asia and 
Pacific Central Banks (EMEAP)  
 
“กองทุิ รวมวำำภุกัษ์” หมำำถึง กองทุิ รวมที่จดัตัง้ขึ ้ิ ตำมมตนคณะรัฐมิตรี เม่ือวัิ ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2546  
 
“กองทุิ  AI” หมำำถึง กองทุิ รวมเพื่อผู้ลงทุิ ที่มนใชร่ำำำอ่ำ )Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กองทุิ  buy & hold” หมำำถึง กองทุิ รวมที่มุง่เิ้ิลงทุิ เพีำงครัง้เดีำวโดำถือทรัพำ์สนิที่ลงทุิ ไว้จิครบก ำหิดอำำขุองทรัพำ์สนิ หรือครบอำำขุอง
รอบกำรลงทุิ ของกองทุิ รวม หรือครบอำำขุองกองทุิ รวม  
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“กองทุิ  CIS ตำ่งประเทศ” หมำำถึง กองทุิ ที่จดัตัง้ขึ ้ิ ตำมกฎหมำำตำ่งประเทศซึง่มีลกัษณะเป็ิโครงกำรลงทุิ แบบกลุม่ )collective investment 
scheme) ทัง้ิี ้ไมว่ำ่กองทุิ ดงักลำ่วจะจดัตัง้ใิรูปบรนษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืิใดแตไ่มร่วมถึงกองทุิ  property และกองทุิ  infra ที่จดัตัง้ขึ ้ิ ตำมกฎหมำำ
ตำ่งประเทศ  
 
“กองทุิ  ETF ตำ่งประเทศ” หมำำถึง กองทุิ  exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึ ้ิ ตำมกฎหมำำตำ่งประเทศ  
 
“กองทุิ  infra” หมำำถึง รูปแบบกำรลงทุิ ใิทรัพำ์สนิที่เก่ีำวข้องกบัโครงสร้ำงพื ้ิ ฐำิของประเทศตำ่ง ๆ ซึง่ได้แก่  
1. กองทุิ โครงสร้ำงพื ้ิ ฐำิที่จดัตัง้ขึ ้ิ ตำมกฎหมำำวำ่ด้วำหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ หรือตำมกฎหมำำวำ่ด้วำทรัสต์เพ่ือธุรกรรมใิตลำดทุิ   
2. กองทุิ โครงสร้ำงพื ้ิ ฐำิตำ่งประเทศที่จดัตัง้ขึ ้ิ ตำมกฎหมำำตำ่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัใิกำรลงทุิ ใิลกัษณะท ำิองเดีำวกบักองทุิ รวม
โครงสร้ำงพื ้ิ ฐำิตำม 1. ทัง้ิี ้ไมว่ำ่กองทุิ โครงสร้ำงพื ้ิ ฐำิดงักลำ่วจะจดัตัง้ใิรูปบรนษัททรัสต์ หรือรูปอ่ืิใด  
 
“กองทุิ  LTF” หมำำถึง กองทุิ รวมหุ้ิระำะำำว )Long Term Equity Fund)  
 
“กองทุิ  property” หมำำถึง กองทรัพำ์สนิที่เก่ีำวข้องกบัอสงัหำรนมทรัพำ์ซึง่อำูใ่ิรูปแบบอำำ่งใดอำำ่งหิึ่งดงัิี ้ 
1. กองทุิ รวมอสงัหำรนมทรัพำ์ที่อำูภ่ำำใต้บงัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุิ วำ่ด้วำหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทุิ รวมอสงัหำรนมทรัพำ์  
2. ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุิ ใิอสงัหำรนมทรัพำ์ที่จดัตัง้ขึ ้ิ ตำมกฎหมำำวำ่ด้วำทรัสต์เพ่ือธุรกรรมใิตลำดทุิ   
3. foreign REIT  
 
“กองทุิ  UI” หมำำถึง กองทุิ รวมเพื่อผู้ลงทุิ สถำบัิ หรือผู้ลงทุิ รำำใหญ่พนเศษ )Ultra Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กำรลดควำมเสี่ำง” หมำำถึง กำรลดควำมเสี่ำงที่อำจเกนดขึ ้ิ จำกกำรลงทุิ โดำกำรเข้ำเป็ิคูส่ญัญำใิ derivatives ที่มีลกัษณะครบถ้วิดงัิี ้ 
1. ไมมี่วตัถปุระสงค์เพ่ือหำผลประโำชิ์โดำกำรเก็งก ำไร )speculate)  
2. มีผลให้ควำมเสี่ำงใิกำรลงทุิ โดำรวมของกองทุิ ลดลง  
3. เป็ิกำรลดควำมเสี่ำงทัว่ไปและควำมเสี่ำงเฉพำะของทรัพำ์สนิที่ต้องกำรลดควำมเสี่ำง  
4. สำมำรถลดควำมเสี่ำงได้อำำ่งมีประสนทธนภำพ  
 
“โครงกำร” หมำำถึง โครงกำรจดักำรกองทุิ รวม  
 
“เงนิฝำกหรือตรำสำรเทีำบเทำ่เงนิฝำก” หมำำถึง ทรัพำ์สนิดงัิี ้ 
1. เงนิฝำก บตัรเงนิฝำก ใบรับฝำกเงนิ เงนิฝำกอนสลำม หรือตรำสำรอื่ิที่มีลกัษณะท ำิองเดีำวกบัเงนิฝำก  
2. สลำกออมทรัพำ์ที่ออกตำมกฎหมำำวำ่ด้วำธิำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
3. สลำกออมสนิพนเศษที่ออกตำมกฎหมำำวำ่ด้วำธิำคำรออมสนิ  
 
“เงนิฝำกอนสลำม” หมำำถึง ข้อตกลงที่เป็ิไปตำมหลกัชะรีอะฮ์ )Shariah) และมีลกัษณะที่เทีำบเคีำงได้กบัเงนิฝำก โดำคูส่ญัญำที่เทีำบเคีำงได้กบัผู้ฝำก
สำมำรถเรีำกคืิเงนิต้ิจำกคูส่ญัญำฝ่ำำที่เทีำบเคีำงได้กบัผู้ รับฝำกได้เต็มจ ำิวิ ณ เวลำใด ๆ  
 
“ดชัิีกลุม่สนิค้ำโภคภณัฑ์” หมำำถึง ดชัิีที่มีองค์ประกอบเป็ิสนิค้ำโภคภณัฑ์หลำำช นิด  
 
“ดชัิีเงนิเฟ้อ” หมำำถึง ดชัิีที่จดัท ำขึ ้ิ โดำมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสะท้อิอตัรำเงนิเฟ้อ  
 
“ตรำสำรกึ่งหิีก้ึ่งทุิ ” ตรำสำรทำงกำรเงนิที่มีเงื่อิไขให้แปลงสภำพเป็ิหุ้ิได้  
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“ตรำสำรภำครัฐไทำ” หมำำถึง ตรำสำรดงัิี ้ 
1. ตัว๋เงนิคลงั  
2. พัิ ธบตัรรัฐบำล หรือพัิ ธบตัร ธปท.  
3. พัิ ธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุ้ิกู้  ที่กระทรวงกำรคลงัหรือกองทุิ ฟื้ิ ฟเูป็ิผู้ มีภำระผกูพัิ   
 
“ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ” หมำำถึง ตรำสำรที่มีรูปแบบท ำิองเดีำวกบัตรำสำรภำครัฐไทำที่รัฐบำลตำ่งประเทศ กระทรวงกำรคลงั ธิำคำรกลำง หรือ
หิ่วำงำิของรัฐบำลตำ่งประเทศ หรือองค์กำรระหวำ่งประเทศ เป็ิผู้ออกหรือผู้ค ำ้ประกัิ  แตไ่มร่วมถึงตรำสำรที่ออกโดำองค์กรปกครองสว่ิท้องถน่ิ
ของประเทศิั ้ิ   
 
“ตรำสำร Basel III” หมำำถึง ตรำสำรเพ่ือกำริบัเป็ิเงนิกองทุิ ของสถำบัิ กำรเงนิไมว่ำ่ตำมกฎหมำำไทำหรือตำ่งประเทศ ที่มีกำรอ้ำงอนงจำก
หลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูลสถำบัิ กำรเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)  
 
“ตลำดซือ้ขำำหลกัทรัพำ์ตำ่งประเทศ” หมำำถึง ศูิ ำ์กลำงหรือเครือข่ำำใด ๆ ที่จดัให้มีขึ ้ิ เพ่ือกำรซือ้ขำำหลกัทรัพำ์ใิตำ่งประเทศ โดำมีลกัษณะ
ครบถ้วิดงัิี ้ 
1. มีกำรรวบรวมค ำเสิอซือ้เสิอขำำหลกัทรัพำ์จำกผู้ เสิอซือ้หลำำรำำและผู้ เสิอขำำหลำำรำำ  
2. มีกำรก ำหิดหลกัเกณฑ์หรือจดัให้มีระบบ ซึง่ก ำหิดเก่ีำวกบัวนธีกำรใิกำรซือ้ขำำหลกัทรัพำ์ไว้เป็ิกำรลว่งหิ้ำ โดำผู้ ให้บรนกำรไมอ่ำจใช้ดลุำพน นิจใิ
กำรจดักำรซือ้ขำำเป็ิประกำรอื่ิ และผู้ เสิอซือ้เสิอขำำำนิำอมที่จะผกูพัิ ตำมหลกัเกณฑ์หรือระบบิั ้ิ   
 
“ธปท.” หมำำถึง ธิำคำรแหง่ประเทศไทำ  
 
“ธพ.” หมำำถึง ธิำคำรพำณนชำ์  
 
“บค.” หมำำถึง บรนษัทเครดนตฟองซนเอร์  
 
“บง.” หมำำถึง บรนษัทเงนิทุิ   
 
“บล.” หมำำถึง บรนษัทหลกัทรัพำ์  
 
“บลจ.” หมำำถึง บล. ที่ได้รับใบอิญุำตประกอบธุรกนจหลกัทรัพำ์ประเภทกำรจดักำรกองทุิ รวม หรือกำรจดักำรกองทุิ สว่ิบคุคล  
 
“บรนษัทจดทะเบีำิ” หมำำถึง บรนษัททีมี่หลกัทรัพำ์ที่ได้รับกำรจดทะเบีำิหรือได้รับกำรอิญุำตให้ท ำกำรซือ้ขำำได้ใิ SET  
 
“บรนษัทำอ่ำ” หมำำถึง บรนษัทำอ่ำตำมมำตรฐำิกำรบญัชีเก่ีำวกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม โดำพนจำรณำตำมงบกำรเงนิรวมที่มีกำรจดัท ำและเปน ดเผำ
ลำ่สดุ ทัง้ิี ้หำกไมมี่งบกำรเงนิรวมให้พนจำรณำตำมสดัสว่ิกำรถือหุ้ิทีป่รำกฏใิบญัชีรำำชื่อผู้ ถือหุ้ิลำ่สดุ  
 
“บรนษัทใหญ่” หมำำถึง บรนษัทใหญ่ตำมมำตรฐำิกำรบญัชีเก่ีำวกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม โดำพนจำรณำตำมงบกำรเงนิรวมที่มีกำรจดัท ำและเปน ดเผำ
ลำ่สดุ ทัง้ิี ้หำกไมมี่งบกำรเงนิรวมให้พนจำรณำตำมสดัสว่ิกำรถือหุ้ิทีป่รำกฏใิบญัชีรำำชื่อผู้ ถือหุ้ิลำ่สดุ  
 
“แบบ filing” หมำำถึง แบบแสดงรำำกำรข้อมลูกำรเสิอขำำหลกัทรัพำ์  
 
“ใบแสดงสนทธนใิผลประโำชิ์” หมำำถึง ใบแสดงสนทธนใิผลประโำชิ์ที่เกนดจำกหลกัทรัพำ์อ้ำงอนงซึง่ก ำหิดให้เป็ิหลกัทรัพำ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์วำ่ด้วำกำรก ำหิดประเภทหลกัทรัพำ์เพน่มเตนม )ฉบบัที่ 6)  
 
“ผู้ มีภำระผกูพัิ ” หมำำถึง ผู้ที่มีภำระผกูพัิ ใิกำรช ำระหิีต้ำมตรำสำรทำงกำรเงนิใิฐำิะผู้ออก ผู้สัง่จำ่ำ ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้
ประกัิ  แล้วแตก่รณี  
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“ศูิ ำ์ซือ้ขำำderivatives” หมำำถึง ศูิ ำ์ซือ้ขำำดงัิี ้ 
1. ศูิ ำ์ซือ้ขำำ derivatives ที่ได้รับใบอิญุำตตำมกฎหมำำวำ่ด้วำสญัญำซือ้ขำำลว่งหิ้ำ  
2. ศูิ ำ์ซือ้ขำำ derivatives ซึง่จดัตัง้ขึ ้ิ และให้บรนกำรได้ตำมกฎหมำำตำ่งประเทศและได้รับกำรำอมรับจำกส ำิกังำิ  
 
“หิ่วำ CIS” หมำำถึง หิ่วำของกองทุิ อำำ่งใดอำำ่งหิึ่งดงัิี ้ 
1. หิ่วำลงทุิ ของกองทุิ รวมที่อำูภ่ำำใต้บงัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุิ วำ่ด้วำหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทุิ รวมเพื่อผู้ ลงทุิ ทัว่ไป 
กองทุิ รวมเพื่อผู้ลงทุิ ที่มนใชร่ำำำอ่ำ กองทุิ รวมเพื่อผู้ลงทุิ ประเภทสถำบัิ  และกองทุิ สว่ิบคุคล  
2. หิ่วำของกองทุิ  CIS ตำ่งประเทศ  
 
“หิ่วำ infra” หมำำถึง หิ่วำของกองทรัพำ์สนิที่เก่ีำวข้องกบัโครงสร้ำงพื ้ิ ฐำิซึง่อำูใ่ิรูปแบบอำำ่งใดอำำ่งหิึ่งดงัิี  ้ 
1. กองทุิ โครงสร้ำงพื ้ิ ฐำิที่จดัตัง้ขึ ้ิ ตำมกฎหมำำวำ่ด้วำหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ หรือตำมกฎหมำำวำ่ด้วำทรัสต์เพ่ือธุรกรรมใิตลำดทุิ  
2. กองทุิ โครงสร้ำงพื ้ิ ฐำิตำ่งประเทศที่จดัตัง้ขึ ้ิ ตำมกฎหมำำ ตำ่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัใิกำรลงทุิ ใิลกัษณะท ำิองเดีำวกบักองทุิ
โครงสร้ำงพื ้ิ ฐำิตำม 1. ทัง้ิี ้ไมว่ำ่จะจดัตัง้ใิรูปบรนษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืิใด  
 
“หิ่วำ property” หมำำถึง หิ่วำของกองทรัพำ์สนิที่เก่ีำวข้องกบัอสงัหำรนมทรัพำ์ซึง่อำูใ่ิรูปแบบอำำ่งใดอำำ่งหิึ่งดงัิี  ้ 
1. กองทุิ รวมอสงัหำรนมทรัพำ์ที่อำูภ่ำำใต้บงัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุิ วำ่ด้วำหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทุิ รวมอสงัหำรนมทรัพำ์  
2. ทรัสต์เพ่ือกำรลงทุิ ใิอสงัหำรนมทรัพำ์ที่จดัตัง้ขึ ้ิ ตำมกฎหมำำวำ่ด้วำทรัสต์เพ่ือธุรกรรมใิตลำดทุิ   
3. foreign REIT  
 
“หุ้ิกู้ ระำะสั ้ิ ” หมำำถึง หุ้ิกู้ที่มีก ำหิดเวลำช ำระหิีไ้มเ่กนิ 270 วัิ ิบัแตว่ัิ ที่ออกหุ้ิกู้   
 
“B/E” หมำำถึง ตัว๋แลกเงนิ )Bill of Exchange)  
 
“benchmark” หมำำถึง ตวัชีว้ดัของกองทุิ  ซึง่เป็ิดชัิีหรือองค์ประกอบของดชัิีที่มีกำรเผำแพร่อำำ่งกว้ำงขวำงและสอดคล้องกบัิโำบำำกำรลงทุิ
ของกองทุิ ิั ้ิ   
 
“CIS operator” หมำำถึง บคุคลดงัิี ้ 
1. บลจ.ตำมกฎหมำำวำ่ด้วำหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ หรือ  
2. ผู้ท ำหิ้ำที่บรนหำรจดักำรกองทุิ  CIS ตำ่งประเทศ  
 
“concentration limit” หมำำถึง อตัรำสว่ิกำรลงทุิ ที่ค ำิวณตำมควำมมีสว่ิได้เสีำใิกนจกำรทีล่งทุิ   
 
“counterparty limit” หมำำถึง อตัรำสว่ิกำรลงทุิ ที่คูส่ญัญำ  
 
“CRA” หมำำถึง สถำบัิ จดัอัิ ดบัควำมิ่ำเช่ือถือ )Credit Rating Agency) ที่ได้รับควำมเห็ิชอบจำกส ำิกังำิ เว้ิแตท่ี่ก ำหิดไว้เป็ิกำรเฉพำะใิ
ภำคผิวก 5 สว่ิที่ 5  
 
“credit derivatives” หมำำถึง derivatives ที่มีลกัษณะเป็ิกำรเคลื่อิำ้ำำควำมเสี่ำงด้ำิเครดนตของทรัพำ์สนิที่ได้รับกำรประกัิ ควำมเสี่ำงจำก
คูส่ญัญำฝ่ำำหิึ่งไปำงัคูส่ญัญำอีกฝ่ำำหิึ่งตำมมำตรฐำิสำกล โดำคูส่ญัญำฝ่ำำหิึ่งซึง่มีภำระผกูพัิ ที่จะต้องช ำระเงนิให้แก่คูส่ญัญำอีกฝ่ำำหิึ่ง เม่ือ
เกนดเหตกุำรณ์ที่มีผลตอ่กำรช ำระหิี ้)credit event) ของทรัพำ์สนิที่ได้รับกำรประกัิ ควำมเสี่ำง จะได้รับผลตอบแทิหรือคำ่ธรรมเิีำมส ำหรับกำรมี
ภำระผกูพัิ ดงักลำ่ว  
 
“credit event” หมำำถึง เหตกุำรณ์ที่เก่ีำวข้องกบัควำมสำมำรถใิกำรช ำระหิีต้ำมที่ระบใุิข้อตกลงของตรำสำรหรือสญัญำ  
 
“credit rating” หมำำถึง อัิ ดบัควำมิ่ำเชื่อถือที่จดัท ำโดำ CRA ซึง่เป็ิกำรประเมนิควำมสำมำรถใิกำรช ำระหิีต้ำมตรำสำรหรือสญัญำ  
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“currency risk” หมำำถึง ควำมเสี่ำงด้ำิ FX  
 
“delta” หมำำถึง อตัรำเปรีำบเทีำบกำรเปลี่ำิแปลงของรำคำตรำสำรหรือสญัญำ กบัรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสญัญำ แล้วแตก่รณี  
 
“derivatives” หมำำถึง สญัญำซือ้ขำำลว่งหิ้ำ  
 
“derivatives on organized exchange” หมำำถึง derivatives ที่ซือ้ขำำใิศูิ ำ์ซือ้ขำำ derivatives  
 
“discount rate” หมำำถึง อตัรำสว่ิลดของหลกัทรัพำ์หรือตรำสำรที่มีกำรลงทุิ ที่จะใช้ใิกำรค ำิวณมลูคำ่ของหลกัทรัพำ์หรือตรำสำริั ้ิ   
 
“DW” หมำำถึง ใบส ำคญัแสดงสนทธนอิพุัิ ธ์ )Derivative Warrants)  
 
“foreign REIT” หมำำถึง กองทรัสต์หรือกองอสงัหำรนมทรัพำ์ที่จดัตัง้ขึ ้ิ ตำมกฎหมำำตำ่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัใิกำรลงทุิ  ใิอสงัหำรนมทรัพำ์
หรือใิกนจกำรที่ประกอบธุรกนจพฒัิำอสงัหำรนมทรัพำ์ ทัง้ิี ้ไมว่ำ่กองทรัสต์หรือกองดงักลำ่วจะจดัตัง้ใิรูปบรนษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืิใด  
 
“FX” หมำำถึง อตัรำแลกเปลี่ำิเงนิตรำตำ่งประเทศ )Foreign Exchange)  
 
“GMS” หมำำถึง ประเทศกลุม่อิภุมูนภำคลุม่แม่ิ  ำ้โขง )Greater Mekong Subregion) ซึง่ได้แก่ รำชอำณำจกัรกมัพชูำ สำธำรณรัฐประชำธนปไตำ
ประชำชิลำว สำธำรณรัฐแหง่สหภำพเมีำิมำร์ สำธำรณรัฐสงัคม นิำมเวีำดิำม และสำธำรณรัฐประชำชิจีิ )เฉพำะมณฑลำูิ ิำิ(  
 
“group limit” หมำำถึง อตัรำสว่ิกำรลงทุิ ที่ค ำิวณตำมกลุม่กนจกำร โดำกำร  ิำอตัรำสว่ิกำรลงทุิ ใิแตล่ะบรนษัทที่อำูใ่ิกลุ่มกนจกำรมำค ำิวณ
รวมกัิ   
 
“guarantor rating” หมำำถึง อัิ ดบัควำมิ่ำเชื่อถือของผู้ มีภำระผกูพัิ ใิฐำิะผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกัิ   
 
“international scale” หมำำถึง มำตรฐำิกำรจดัท ำ credit rating ใิระดบัที่ใช้เปรีำบเทีำบระหวำ่งประเทศ  
 
“investment grade” หมำำถึง credit rating ใิระดบัทีส่ำมำรถลงทุิ ได้  
 
“IOSCO” หมำำถึง International Organization of Securities Commissions  
 
“IPO” หมำำถึง กำรเสิอขำำตรำสำรตอ่ประชำชิเป็ิกำรทัว่ไปใิครัง้แรก )Initial Public Offering)  
 
“issue rating” หมำำถึง อัิ ดบัควำมิ่ำเชื่อถือของหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิ  
 
“issuer rating” หมำำถึง อัิ ดบัควำมิ่ำเช่ือถือของผู้ออกตรำสำรหรือคูส่ญัญำ  
 
“market price” หมำำถึง มลูคำ่ตำมรำคำตลำด  
 
“MF” หมำำถึง กองทุิ รวม )Mutual Fund)  
 
“MMF” หมำำถึง กองทุิ รวมตลำดเงนิ )Money Market Fund)  
 
“national scale” หมำำถึง มำตรฐำิกำรจดัท ำ credit rating ใิระดบัที่ใช้เปรีำบเทีำบภำำใิประเทศ  
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“NAV” หมำำถึง มลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธน )Net Asset Value)  
 
“net exposure” หมำำถึง มลูคำ่กำรลงทุิ สทุธนใิทรัพำ์สนิไมว่ำ่เป็ิกำรลงทุิ โดำตรงหรือโดำอ้อมผ่ำิกำรลงทุิ ใิตรำสำรหรือสญัญำที่ให้
ผลตอบแทิโดำอ้ำงอนงอำูก่บัทรัพำ์สนิ ซึง่เป็ิผลให้กองทุิ มีควำมเสี่ำงใิทรัพำ์สนิิั ้ิ   
 
“Non-retail MF” หมำำถึง กองทุิ รวมที่มีผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ทัง้หมดเป็ิผู้ลงทุิ ประเภทสถำบัิ  ซึง่อำูภ่ำำใต้บงัคบัของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุิ วำ่ด้วำหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทุิ รวมเพื่อผู้ลงทุิ ทัว่ไป กองทุิ รวมเพื่อผู้ลงทุิ ที่มนใชร่ำำำอ่ำ กองทุิ รวมเพื่อผู้ลงทุิ ประเภทสถำบัิ  และ
กองทุิ สว่ิบคุคล  
 
“notional amount” หมำำถึง มลูคำ่ตำมหิ้ำสญัญำของ derivatives  
 
“obligation” หมำำถึง ประเภทและลกัษณะของทรัพำ์สนิที่ข้อตกลงตำม credit derivatives อ้ำงอนงถึง )obligation category & obligation 
characteristics)  
 
“options” หมำำถึง สญัญำที่มีลกัษณะตำม )3) ของ นิำำม “สญัญำซือ้ขำำลว่งหิ้ำ” ใิมำตรำ 3 แหง่พระรำชบญัญัตนสญัญำซือ้ขำำลว่งหิ้ำ พ.ศ. 
2546  
 
“OTC derivatives” หมำำถึง derivatives ซึง่ซือ้ขำำิอกศูิ ำ์ซือ้ขำำ derivatives  
 
“P/N” หมำำถึง ตัว๋สญัญำใช้เงนิ )Promissory Note)  
 
“portfolio duration” หมำำถึง อำำเุฉลี่ำของทรัพำ์สนิที่ลงทุิ  ซึง่ได้จำกกำรค ำิวณคำ่ตำมมำตรฐำิสำกล  
 
“product limit” หมำำถึง อตัรำสว่ิกำรลงทุิ ที่ค ำิวณตำมประเภททรัพำ์สนิ  
 
“PVD” หมำำถึง กองทุิ ส ำรองเลีำ้งชีพ )Provident Fund)  
 
“regulated market” หมำำถึง ศูิ ำ์กลำงที่จดัชอ่งทำงกำรสื่อสำรระหวำ่งผู้ ค้ำเพื่อให้เกนดกำรเจรจำตอ่รองซือ้ขำำตรำสำรระหวำ่งกัิ ได้ รวมทัง้ให้ข้อมลู
ตำ่ง ๆ ที่เก่ีำวกบัตรำสำริั ้ิ  โดำศูิ ำ์กลำงดงักลำ่วอำูภ่ำำใต้กำรก ำกบัดแูลของทำงกำรหรือหิ่วำงำิที่ท ำหิ้ำทีก่ ำกบัดแูลด้ำิหลกัทรัพำ์หรือตรำสำร
ที่มีลกัษณะท ำิองเดีำวกบัหลกัทรัพำ์  
 
“repo” หมำำถึง ธุรกรรมกำรขำำโดำมีสญัญำซือ้คืิ )repurchase agreement)  
 
“retail MF” หมำำถึง กองทุิ รวมเพื่อผู้ลงทุิ ทัว่ไป )retail Mutual Fund)  
 
“reverse repo” หมำำถึง ธุรกรรมกำรซือ้โดำมีสญัญำขำำคืิ )reverse repurchase agreement)  
 
“SBL” หมำำถึง ธุรกนจหลกัทรัพำ์ประเภทกนจกำรกำรำืมและให้ำืมหลกัทรัพำ์ (Securities Borrowing and Lending)  
 
“securities lending” หมำำถึง ธุรกรรมกำรให้ำืมหลกัทรัพำ์  
 
“SET” หมำำถึง ตลำดหลกัทรัพำ์แหง่ประเทศไทำ  
 
“share warrants” หมำำถึง ใบส ำคญัแสดงสนทธนที่จะซือ้หุ้ิ  
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“single entity limit” หมำำถึง อตัรำสว่ิกำรลงทุิ ที่ค ำิวณตำมผู้ออกทรัพำ์สนิหรือคูส่ญัญำ  
 
“SIP” หมำำถึง Specific Investment Products  
 
“SN” หมำำถึง ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำำลว่งหิ้ำแฝง )Structured Note)  
 
“sovereign rating” หมำำถึง อัิ ดบัควำมิ่ำเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผู้ออกตรำสำรมีถน่ิที่อำู ่ซึง่เป็ิกำรประเมนิควำมเสี่ำงใิกำรผนดิดัช ำระ
หิีข้องรัฐบำลของประเทศิั ้ิ   
 
“TBMA” หมำำถึง สมำคมตลำดตรำสำรหิีไ้ทำ )Thai Bond Market Association)  
 
“TSFC” หมำำถึง บล. ที่ได้รับใบอิญุำตประกอบธุรกนจหลกัทรัพำ์ประเภทกำรให้สนิเช่ือเพ่ือธุรกนจหลกัทรัพำ์ )Securities Finance Corporation) ตำม
กฎหมำำวำ่ด้วำหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์  
 
“TSR” หมำำถึง ใบแสดงสนทธนใิกำรซือ้หุ้ิเพน่มทุิ ที่โอิสนทธนได้ )Transferable Subscription Right)  
 
“underlying” หมำำถึง สนิค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพำ์อ้ำงอนง  
 
“WFE” หมำำถึง World Federation of Exchanges 
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงกำรจดักำร )ไทำ( :  กองทุิ เปน ดกรุงศรีตรำสำรหิีต้ำ่งประเทศ 1Y21 
 
1.2. ชื่อโครงกำรจดักำร )องักฤษ( :  Krungsri Foreign Fixed Income 1Y21 Fund  
 
1.3. ชื่อำอ่ :  KFFIF1Y21  
 
1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทุิ เปน ด  
 
1.5. ประเภทกำรขำำ :  ขำำครัง้เดีำว  
 
1.6. กำรก ำหิดอำำโุครงกำร :  ก ำหิด  
 
1.7. อำำโุครงกำร : 1  ปี 0  เดือิ 0  วัิ   
 
1.8. อำำโุครงกำรถึงวัิ ที่ )กรณีก ำหิดอำำเุป็ิชว่งเวลำ( :  
 
1.9. เง่ือิไข )อำำโุครงกำร( :  

1.  อำำโุครงกำรประมำณ 1 ปี ซึง่อำจจะมำกกวำ่หรือิ้อำกวำ่ 1 ปี เป็ิระำะเวลำไมเ่กนิ 30 วัิ  โดำิบัตัง้แตว่ัิ จดทะเบีำิกองทรัพำ์สนิเป็ิกองทุิ
รวม ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรจะแจ้งวัิ ที่สน ้ิ สดุอำำโุครงกำรให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ทรำบโดำประกำศไว้ทีส่ ำิกังำิของบรนษัทจดักำรและผู้สิบัสิุิ  และ/หรือสื่อ
อนเล็กทรอ นิกส์ที่เก่ีำวข้องภำำใิ 15 วัิ  ิบัตัง้แตว่ัิ จดทะเบีำิฯ ดงักลำ่ว และใิกรณีที่เป็ิวัิ หำดุให้เลื่อิเป็ิวัิ ท ำกำรถดัไป  
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2. ใิกรณีที่มีกำรเปลี่ำิแปลงอ่ืิใดทีมี่ผลกระทบตอ่กำรลงทุิ ของกองทุิ ที่  ิำเงนิลงทุิ ไปลงทุิ ใิตำ่งประเทศ เช่ิ  กำรเปลี่ำิแปลงใิเร่ืองของ
กฎระเบีำบตำ่งๆ ที่เก่ีำวข้องกบักำรลงทุิ ใิประเทศที่กองทุิ ไปลงทุิ  และ/หรือมำตรกำรเก่ีำวกบักำรส ำรองเงนิทุิ ใิประเทศ ซึง่อำจมีผลกระทบท ำให้
กองทุิ ไมส่ำมำรถแปลงคำ่เงนิลงทุิ กลบัมำเป็ิสกลุเงนิบำทได้ใิวัิ ที่กองทุิ ครบอำำโุครงกำร จงึท ำให้กองทุิ อำจมีอำำโุครงกำรมำกกวำ่ 1 ปี ทัง้ิี ้
บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะพนจำรณำ  ิำเงนิลงทุิ รวมทัง้ผลประโำชิ์ที่ได้รับจำกเงนิลงทุิ ของกองทุิ ดงักลำ่วไปลงทุิ ตอ่ใิทรัพำ์สนิตำ่งๆ หรือใิ
รูปแบบอ่ืิใดที่ไมข่ดักบัประกำศส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพ่ือให้เกนดประโำชิ์สงูสดุกบัผู้ลงทุิ ของกองทุิ ดงักลำ่ว โดำบรนษัทจดักำรจะท ำ
หิงัสือแจ้งให้กบัผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ทรำบ อำำ่งไรก็ตำม บรนษัทจดักำรจะ  ิำเงนิ ลงทุิ พร้อมทัง้ผลประโำชิ์ทัง้หมดกลบัคืิให้กบัผู้ ถือหิว่ำลงทุิ โดำเร็ว
ที่สดุใิโอกำสแรกที่บรนษัทจดักำรสำมำรถกระท ำได้  
 
3. กองทุิ ิี ้จดัอำูใ่ิกลุม่กองทุิ  “กรุงศรีไทำแลิด์” ซึง่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ได้รับสนทธนประโำชิ์ใิกำรสบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิภำำใิกลุม่กองทุิ ดงักลำ่ว
ตำมเง่ือิไขที่ระบไุว้ใิโครงกำรจดักำร  
 
4. ใิกรณีที่กองทุิ ระดมทุิ ใิชว่งกำรเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรกได้จ ำิวิิ้อำกวำ่ 50 ล้ำิบำท บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนใิกำรำกเลนกกำรจดัตัง้
กองทุิ โดำขึ ้ิ อำูก่บัดลุำพน นิจของบรนษัทจดักำร ทัง้ิี ้หำกำกเลนกกำรจดัตัง้กองทุิ  บรนษัทจดักำรจะคืิเงนิคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ และผลประโำชิ์ใด ๆ ที่
เกนดขึ ้ิ จำกเงนิที่ได้รับจำกกำรจ ำหิ่ำำหิ่วำลงทุิ ให้แก่ผู้ซือ้หิ่วำลงทุิ ตำมสดัสว่ิของเงนิคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ ภำำใิ 7 วัิ ิบัตัง้แตว่ัิ ถดัจำกวัิ
สดุท้ำำของกำรเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรก และหำกบรนษัทจดักำรไมส่ำมำรถคืิเงนิและผลประโำชิ์ภำำใิก ำหิดเวลำดงักลำ่วได้อัิ เิ่ืองจำก
ควำมผนดของบรนษัทจดักำรเอง บรนษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีำ้ใิอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อำละ 7.50 ตอ่ปีิบัแตว่ัิ ทีค่รบก ำหิดเวลำิั ้ิ จิถึงวัิ ที่ช ำระเงนิคำ่
ซือ้หิ่วำลงทุิ จิครบถ้วิ  
 
5. บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนใิกำรำกเลนกกำรจดัตัง้กองทุิ ที่อำูร่ะหวำ่งกำรเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรกและำตุนกำรขำำหิ่วำลงทุิ  โดำบรนษัทจดักำร
จะรำำงำิให้ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรำตุนกำรขำำหิ่วำลงทุิ ดงักลำ่วภำำใิ 7 วัิ ิบัตัง้แตว่ัิ ถดัจำกวัิ ที่ำตุนกำรขำำหิว่ำลงทุิ
ิั ้ิ  และให้กำรอิมุตันให้จดัตัง้กองทุิ รวมสน ้ิ สดุลงใิวัิ ทีแ่จ้งให้ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรจะคืิเงนิคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ
และผลประโำชิ์ใด ๆ ที่เกนดขึ ้ิ จำกเงนิ ที่ได้รับจำกกำรจ ำหิำ่ำหิ่วำลงทุิ ให้แก่ผู้ซือ้หิ่วำลงทุิ ตำมสดัสว่ิของเงนิคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ ภำำใิ 15 วัิ
ิบัแตว่ัิ ที่กำรอิมุตันให้จดัตัง้กองทุิ รวมสน ้ิ สดุลง และหำกบรนษัทจดักำรไมส่ำมำรถคืิเงนิและผลประโำชิ์ภำำใิก ำหิดเวลำดงักลำ่วได้อัิเิ่ืองจำก
ควำมผนดของบรนษัทจดักำรเอง บรนษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีำ้ใิอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อำละ 7.50 ตอ่ปีิบัแตว่ัิ ทีค่รบก ำหิดเวลำิั ้ิ จิถึงวัิ ที่ช ำระเงนิคำ่
ซือ้หิ่วำลงทุิ จิครบถ้วิ  
 
6. ใิกรณีที่ภำำหลงักำรเสิอขำำหิว่ำลงทุิ ครัง้แรกแล้ว ปรำกฏวำ่ไมมี่ตรำสำรทีส่ำมำรถลงทุิ ได้อำำ่งเหมำะสมเพ่ือให้เกนดประโำชิ์สงูสดุต่อผู้ ถือ
หิ่วำลงทุิ  บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนใิกำรำกเลนกกำรจดัตัง้กองทุิ โดำบรนษัทจดักำรจะรำำงำิให้ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำำใิ 7 วัิ
ิบัตัง้แตว่ัิ ถดัจำกวัิ สดุท้ำำของกำรเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรกิั ้ิ  ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรจะคืิเงนิคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ และผลประโำชิ์ใด ๆ ที่เกนดขึ ้ิ
จำกเงนิที่ได้รับจำกกำรจ ำหิ่ำำหิ่วำลงทุิ ให้แกผู่้ซือ้หิ่วำลงทุิ ตำมสดัสว่ิของเงนิคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ ภำำใิ 7 วัิ ิบัตัง้แตว่ัิ ถดัจำกวัิ สดุท้ำำของ
กำรเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรก และหำกบรนษัทจดักำรไมส่ำมำรถคืิเงนิและผลประโำชิ์ภำำใิก ำหิดเวลำดงักลำ่วได้อัิ เิ่ืองจำกควำมผนดของ
บรนษัทจดักำรเอง บรนษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีำ้ใิอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อำละ 7.50 ตอ่ปีิบัแตว่ัิ ทีค่รบก ำหิดเวลำิั ้ิ จิถึงวัิ ที่ช ำระเงนิคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ
จิครบถ้วิ  
 
1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทุิ เพ่ือผู้ลงทุิ ทัว่ไป  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสิอขำำ :  เสิอขำำใิไทำ  

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1. จ ำิวิเงนิทุิ ของโครงกำร : 7,000,000,000.00 บำท 
 
2.2. เง่ือิไข )จ ำิวิเงนิทุิ ของโครงกำร( :  
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(1)  ใิระหวำ่งระำะเวลำกำรเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรก บรนษัทจดักำรอำจเสิอขำำหิ่วำลงทุิ เกนิจ ำิวิเงนิทุิ ของโครงกำรได้ไมเ่กนิร้อำละ 15 
ของจ ำิวิเงนิทุิ โครงกำร ทัง้ิี ้หำกบรนษัทจดักำรเสิอขำำหิ่วำลงทุิ เกนิจ ำิวิเงนิทุิ ของโครงกำร )ใช้ green shoe option) แตไ่มเ่ต็มจ ำิวิที่
เพน่มอีกร้อำละ 15 ของจ ำิวิเงนิทุิ โครงกำร บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะด ำเ นิิกำรปน ดกำรเสิอขำำหิ่วำลงทุิ และด ำเ นิิกำรจดทะเบีำิกอง
ทรัพำ์สนิเป็ิกองทุิ รวมก่อิครบก ำหิดสน ้ิ สดุระำะเวลำเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรกได้โดำไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ทรำบลว่งหิ้ำ  
 
(2) บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะำื่ิขอวงเงนิลงทุิ ใิตำ่งประเทศเพน่มเตนมตอ่หิ่วำงำิที่มีอ ำิำจใิกำรจดัสรรวเงนิลงทุิ ใิตำ่งประเทศให้แก่บรนษัท
จดักำรได้ ตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือิไขที่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหิ่วำงำิอื่ิใดที่มีอ ำิำจใิกำรจดัสรรวงเงนิดงักลำ่วก ำหิด  
 
2.3. มลูคำ่ทีต่รำไว้ตอ่หิ่วำ : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำิวิหิว่ำลงทุิ  : 700,000,000.0000 หิ่วำ  
 
2.5. รำคำของหิ่วำลงทุิ ที่เสิอขำำครัง้แรก : 10.0000 บำท  
 
2.6. มลูคำ่ขั ้ิ ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก : 10,000.00 บำท  
 
2.7. มลูคำ่ขั ้ิ ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 10,000.00 บำท  
 
2.8. มลูคำ่ขั ้ิ ต ่ำของกำรสัง่ขำำคืิ : 0 บำท  
 
2.9. จ ำิวิหิว่ำลงทุิ ขั ้ิ ตำ่ของกำรสัง่ขำำคืิ : 0 หิ่วำ  
 
2.10. มลูคำ่หิ่วำลงทุิ คงเหลือใิบญัชีขั ้ิ ต ่ำ : 0 บำท  
 
2.11. จ ำิวิหิ่วำลงทุิ คงเหลือใิบญัชีขั ้ิ ต ่ำ : 0 หิ่วำ  
 
2.12. รำำละเอีำดเพน่มเตนม : ไมมี่  

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

เพ่ือสง่เสรนมกำรลงทุิ ใิตลำดเงนิ และให้ผลตอบแทิที่เหมำะสม ทัง้ิี ้จะระดมเงนิทุิ จำกผู้ลงทุิ ทัว่ไป ไปลงทุิ ตำมิโำบำำกำรลงทุิ ที่ก ำหิดไว้ใิ
โครงกำรจดักำร  
 
3.2. ประเภทกองทุิ ตำมิโำบำำกำรลงทุิ รวม :  ตรำสำรหิี ้ 
 
3.3. ประเภทกองทุิ รวมตำมลกัษณะพนเศษ :  
 
3.4. ประเภทกองทุิ ตำมกำรลงทุิ ใิตำ่งประเทศ : กองทุิ รวมที่เิ้ิลงทุิ แบบมีควำมเสี่ำงตำ่งประเทศ  
วงเงนิกำรลงทุิ ใิตำ่งประเทศบำงสว่ิ ไมเ่กนิ  ล้ำิเหรีำญ  
และมีิโำบำำลดหรือป้องกัิ ควำมเสีำ่งจำกอตัรำแลกเปลี่ำิทัง้หมดที่มีอำู่ 
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3.5. ิโำบำำกำรกู้ำืม )ถ้ำมี( :   

บรนษัทจดักำรสำมำรถท ำธุรกรรมกำรขำำโดำมีสญัญำซือ้คืิเพ่ือบรนหำรสภำพคลอ่งของกองทุิ เป็ิกำรชัว่ครำวได้  โดำ ณ สน ้ิ วัิ ใด เม่ือรวมกัิ แล้วต้อง
ไมเ่กนิร้อำละ 10 ของมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธนของกองทุิ รวม เว้ิแตก่ำรเกนิอตัรำสว่ิดงักลำ่วมนได้เกนดจำกกำรกู้ำืมเงนิหรือท ำธุรกรรมกำรขำำโดำมีสญัญำ
ซือ้คืิเพน่มเตนม  ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรจะปฏนบตันให้เป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือิไขที่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหิด  
 
3.6. กำรลงทุิ ใิสญัญำซือ้ขำำลว่งหิ้ำ )Derivatives) :  ลงทุิ   
3.6.1 วตัถปุระสงค์ของกำรลงทุิ ใิสญัญำซือ้ขำำลว่งหิ้ำ : กำรลดควำมเสี่ำง )Hedging)  
 
3.7. กำรลงทุิ ใิตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำำลว่งหิ้ำแฝง )Structured Note) :  ไมล่งทุิ   
 
3.8. กลำทุธ์กำรบรนหำรกองทุิ  )Management Style) :  มีกลำทุธ์กำรลงทุิ ครัง้เดีำว )buy-and-hold)  
 
3.9. ดชัิีชีว้ดั/อ้ำงอนง )Benchmark) :   

ไมมี่  
หมำำเหต:ุ  เิ่ืองจำกกองทุิ มีกำรบรนหำรจดักำรแบบ buy & hold  เพ่ือให้ได้ผลตอบแทิทีค่ำดหวงัตำมระำะเวลำที่ก ำหิด จงึไมจ่ ำเป็ิต้อง
เปรีำบเทีำบผลกำรด ำเ นิิงำิของกองทุิ กบัตวัชีว้ดั 

  
3.10. ลกัษณะกำรจำ่ำผลตอบแทิของกองทุิ  :  จำ่ำผลตอบแทิแบบไมซ่บัซ้อิ  
 
3.11. รำำละเอีำดเก่ีำวกบัิโำบำำกำรลงทุิ และลกัษณะพนเศษ :  

กองทุิ รวม buy-and-hold 
 
รำำละเอีำดเพน่มเตนม : 
1. กองทุิ มีิโำบำำกำรลงทุิ ใิตรำสำรหิี ้และเงนิฝำกหรือตรำสำรเทีำบเทำ่เงนิฝำก รวมกัิ ไม่ิ ้อำกวำ่ร้อำละ 80 ของมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธนของ
กองทุิ  ซึง่จะเิ้ิลงทุิ ใิตรำสำรที่ออก รับรอง รับอำวลั หรือค ำ้ประกัิ กำรจำ่ำเงนิ โดำภำครัฐบำล รัฐวนสำหกนจ สถำบัิ กำรเงนิ และ/หรือภำคเอกชิ ที่
มีอัิ ดบัควำมิ่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรอำูใ่ิอัิ ดบัที่สำมำรถลงทุิ ได้ )Investment Grade)  
 
2. กองทุิ จะลงทุิ ใิตำ่งประเทศโดำเฉลี่ำใิรอบปีบญัชีไม่ิ ้อำกวำ่ร้อำละ 80 ของมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธนของกองทุิ  ซึง่อำจมีบำงขณะที่กองทุิ ไม่
สำมำรถลงทุิ ให้เป็ิไปตำมสดัสว่ิกำรลงทุิ ดงักลำ่วได้ เช่ิ  ใิชว่งระหวำ่งรอกำรลงทุิ  ซึง่มีระำะเวลำประมำณ 15 วัิ ท ำกำริบัตัง้แตว่ัิ ถดัจำกวัิ
จดทะเบีำิกองทรัพำ์สนิเป็ิกองทุิ รวม และ/หรือใิชว่งระำะเวลำก่อิวัิ รับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ อตัโิมตันหรือใิชว่งระำะเวลำก่อิวัิ เลนกกองทุิ  ซึง่มี
ระำะเวลำประมำณ 15 วัิ ท ำกำร  
 
3. เงนิลงทุิ สว่ิที่เหลือจำกกำรลงทุิ ใิตำ่งประเทศ กองทุิ อำจลงทุิ ใิตรำสำรหิีใ้ิประเทศได้แก่ ตรำสำรภำครัฐไทำ เช่ิ  ตัว๋เงนิคลงั พัิ ธบัตร
รัฐบำล หรือพัิ ธบตัรธิำคำรแหง่ประเทศไทำ พัิ ธบตัร ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญำใช้เงนิ หุ้ิกู้  หรือใบส ำคญัแสดงสนทธนที่จะซือ้หุ้ิกู้  ที่กระทรวงกำรคลงัหรือ
กองทุิ เพ่ือกำรฟื้ิ ฟแูละพฒัิำระบบสถำบัิ กำรเงนิเป็ิผู้ออก ผู้สัง่จำ่ำ ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั หรือผู้ค ำ้ประกัิ  และ/หรือเงนิฝำก ตรำสำรทำงกำรเงนิ หรือ
ตรำสำรหิีอ่ื้ิใดที่ธิำคำรที่มีกฎหมำำเฉพำะจดัตัง้ขึ ้ิ  ธิำคำรพำณนชำ์ หรือบรนษัทเงนิทุิ รำำใดเป็ิผู้ออก ผู้สัง่จำ่ำ ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั ผู้
ค ำ้ประกัิ  และ/หรือ ตรำสำรหิีท้ี่บรนษัทเอกชิทัว่ไป เป็ิผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกัิ  เป็ิต้ิ 
 
4. กองทุิ อำจลงทุิ ใิหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรหิีท้ี่มีอัิ ดบัควำมิ่ำเช่ือถือต ่ำกวำ่ที่สำมำรถลงทุิ ได้ )Non–Investment grade) หรือที่ไมไ่ด้รับกำรจดัอัิ ดบั
ควำมิ่ำเชื่อถือ )Unrated Bond) ทัง้ิี ้กองทุิ จะไมล่งทุิ ใิตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำำลว่งหิ้ำแฝง )Structured note)  
 
5. กองทุิ มีิโำบำำป้องกัิ ควำมเสี่ำงด้ำิอตัรำแลกเปลี่ำิเงนิเต็มจ ำิวิ )Fully Hedge) และอำจป้องกัิ ควำมเสี่ำงจำกอตัรำดอกเบีำ้ ทัง้ิี ้กองทุิ
จะไมล่งทุิ ใิตรำสำรที่มลีกัษณะของสญัญำซือ้ขำำลว่งหิ้ำแฝง )Structured Note)  
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6. กองทุิ อำจพนจำรณำลงทุิ ใิหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิอ่ืิ หรือกำรหำดอกผลโดำวนธีอ่ืิ ตำมทีส่ ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหิดให้
ลงทุิ ได้  
 
3.12. รำำละเอีำดกำรลงทุิ ใิตำ่งประเทศ :  

ลงทุิ ใิตำ่งประเทศโดำเฉลี่ำใิรอบปีบญัชีไม่ิ ้อำกวำ่ร้อำละ 80 ของมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธนของกองทุิ  และไมเ่กนิวงเงนิลงทุิ ใิตำ่งประเทศที่ได้รับ
อิมุตันจำกหิ่วำงำิที่มีอ ำิำจของทำงกำร ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรอำจิบัมลูคำ่ของสญัญำซือ้ขำำลว่งหิ้ำที่มีตวัแปรเป็ิอตัรำแลกเปลี่ำิเงนิโดำมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือกำรลดควำมเสี่ำง รวมใิอตัรำสว่ิของกำรลงทุิ ใิตำ่งประเทศด้วำได้  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิอ่ืิ หรือกำรหำดอกผลโดำวนธีอ่ืิที่จะลงทุิ  :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิอ่ืิ หรือกำรหำดอกผลโดำวนธีอ่ืิที่จะลงทุิ ใิประเทศ :  

บรนษัทจดักำรจะลงทุิ หรือแสวงหำประโำชิ์เฉพำะจำกหลกัทรัพำ์ ทรัพำ์สนิอ่ืิ หรือหำดอกผลโดำวนธีอ่ืิอำำ่งใดอำำ่งหิึ่งหรือหลำำอำำ่งตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุิ  หรือประกำศส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหิดดงัตอ่ไปิี ้เว้ิแตใ่ิกรณีทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุิ  หรือ
ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็ิชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือเพน่มเตนมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิหรือกำรหำดอกผล
โดำวนธีอ่ืิ  
 
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป  
 
1. ประเภทของตรำสำร ได้แก ่ 
1.1 ตรำสำรหิี ้ 
(1) พัิ ธบตัร  
(2) ตัว๋เงนิคลงั  
(3) หุ้ิกู้  )ไมร่วมหุ้ิกู้แปลงสภำพ และหุ้ิกู้ อิพุัิ ธ์(  
(4) ตัว๋แลกเงนิ  
(5) ตัว๋สญัญำใช้เงนิ  
(6) ใบส ำคญัแสดงสนทธนที่จะซือ้หุ้ิกู้   
(7) ใบแสดงสนทธนใิผลประโำชิ์ที่มี Underlying เป็ิพัิ ธบตัรหรือหุ้ิกู้   
(8) ตรำสำรหิีอ่ื้ิที่มีลกัษณะท ำิองเดีำวกบัตรำสำรหิีต้ำม )1) – (7) ตำมที่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหิด  
 
2. คณุสมบตันของตรำสำรและหลกัเกณฑ์ใิกำรลงทุิ   
ทรัพำ์สนิที่บรนษัทจดักำรจะสำมำรถลงทุิ ได้ตำม 1. ต้องมีคณุสมบตันของตรำสำรตำมหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วิ ดงัิี ้ 
2.1 ไมมี่ข้อก ำหิดหรือเง่ือิไขที่ท ำให้ผู้ลงทุิ มีภำระผกูพัิ มำกกวำ่มลูคำ่เงนิ ลงทุิ ใิตรำสำร  
2.2 สำมำรถเปลี่ำิมือได้ )รวมถึงกรณีที่เป็ิตัว๋แลกเงนิ หรือตัว๋สญัญำใช้เงนิ ที่มีเง่ือิไขห้ำมเปลี่ำิมือแตก่องทุิ ได้ด ำเ นิิกำรให้มีกำรรับโอิสนทธน
เรีำกร้องใิตรำสำรได้ตำมวนธีกำรที่กฎหมำำก ำหิด หรือมีเง่ือิไขให้กองทุิ สำมำรถขำำคืิผู้ออกตรำสำรได้(  
2.3 มีข้อมลูเก่ีำวกบัตรำสำรที่บรนษัทจดักำรสำมำรถเข้ำถึงได้เพ่ือ  ิำมำประกอบกำรพนจำรณำตดัสนิ ใจลงทุิ ได้อำำ่งสม ่ำเสมอ และมีข้อมลูรำคำที่
สะท้อิมลูคำ่ำตุนธรรม โดำข้อมลูดงักลำ่วต้องอ้ำงอนงจำกแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท ำตำมหลกัวนชำกำรอัิ เป็ิที่ำอมรับใิระดบัสำกล  
 
2.4 ใิกรณีที่เป็ิกำรลงทุิ ใิตัว๋แลกเงนิ หรือตัว๋สญัญำใช้เงนิ ที่ออกตรำสำรดงักลำ่วเพ่ือช ำระหิีก้ำรค้ำ ตัว๋แลกเงนิ หรือตัว๋สญัญำใช้เงนิดงักลำ่วต้อง
มีกำรรับอำวลัหรือรับรองโดำบคุคลดงัิี ้ 
(1) ธิำคำรพำณนชำ์ บรนษัทเงนิทุิ  หรือบรนษัทเครดนตฟองซนเอร์ ตำมกฎหมำำวำ่ด้วำธุรกนจสถำบัิ กำรเงนิ  
(2) ธิำคำรออมสนิ  
(3) ธิำคำรอำคำรสงเครำะห์  
(4) ธิำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
(5) ธิำคำรพฒัิำวนสำหกนจขิำดกลำงและขิำดำอ่มแหง่ประเทศไทำ  
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(6) ธิำคำรเพื่อกำรสง่ออกและ  ิำเข้ำแหง่ประเทศไทำ  
(7) ธิำคำรอนสลำมแหง่ประเทศไทำ  
(8) สถำบัิ กำรเงนิตำ่งประเทศที่มีลกัษณะท ำิองเดีำวกบัผู้ รับฝำกตำม )1) – (7)  
 
ทัง้ิี ้กำรอำวลัหรือกำรรับรองดงักลำ่วต้องเป็ิกำรอำวลัหรือกำรรับรองผู้สัง่จำ่ำหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จ ำิวิรวมถึงดอกเบีำ้ )ถ้ำมี( ตำมที่ระบไุว้ใิตัว๋แลก
เงนิ หรือตัว๋สญัญำใช้เงนิด้วำ  
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที่เป็นกองทุนตราสารหนี ้และ/หรือกองทุนตลาดเงนิ  
 
กรณีเป็ิหิ่วำที่กำรออกอำูภ่ำำใต้บงัคบักฎหมำำไทำ ต้องมีคณุสมบตันและหลกัเกณฑ์ใิกำรลงทุิ ดงัิี ้ 
 
1. มีคณุสมบตันและเป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์ใิกำรลงทุิ เช่ิ เดีำวกบัข้อก ำหิดส ำหรับตรำสำรทำงกำรเงนิทัว่ไปใิสว่ิที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
2. ใิกรณีที่กองทุิ ไปลงทุิ ใิหิว่ำ CIS ของกองทุิ รวม กองทุิ รวมดงักลำ่วต้องมีิโำบำำกำรลงทุิ ดงัิี ้)ไมใ่ช้กบักำรลงทุิ ใิหิว่ำ CIS ของ
กองทุิ รวมทองค ำที่ลงทุิ ใิทองค ำแทง่(  
2.1 มีกำรลงทุิ ใิทรัพำ์สนิซึง่เป็ิประเภทและช นิดเดีำวกบัที่กองทุิ สำมำรถลงทุิ ได้  
2.2 มีกำรลงทุิ ใิทรัพำ์สนิเม่ือใช้วนธีค ำิวณตำมสดัสว่ิ )pro rata) แล้วได้ผลเป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุิ ิั ้ิ   
2.3 มีกำรลงทุิ ใิทรัพำ์สนิเม่ือใช้วนธีค ำิวณตำมสดัสว่ิ )pro rata) แล้วได้ผลเป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์ product limit ส ำหรับทรัพำ์สนิ ที่เป็ิ SIP ของ
กองทุิ ิั ้ิ   
2.4 มีกำรลงทุิ ใิ derivatives ที่เป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุิ ิั ้ิ   
 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก  
 
ต้องเป็ิเงนิฝำกหรือตรำสำรเทีำบเทำ่เงนิฝำกของผู้ รับฝำกดงัิี ้ 
1. ธิำคำรพำณนชำ์ บรนษัทเงนิทุิ  หรือ บรนษัทเครดนตฟองซนเอร์ ตำมกฎหมำำวำ่ด้วำธุรกนจสถำบัิ กำรเงนิ  
2. ธิำคำรออมสนิ  
3. ธิำคำรอำคำรสงเครำะห์  
4. ธิำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5. บรรษัทตลำดรองสนิเช่ือที่อำูอ่ำศำั  
6. ธิำคำรพฒัิำวนสำหกนจขิำดกลำงและขิำดำอ่มแหง่ประเทศไทำ  
7. ธิำคำรเพื่อกำรสง่ออกและ  ิำเข้ำแหง่ประเทศไทำ  
8. ธิำคำรอนสลำมแหง่ประเทศไทำ  
9. สถำบัิ กำรเงนิระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทำเป็ิสมำชนก  
10. สถำบัิ กำรเงนิตำ่งประเทศ ที่มีลกัษณะท ำิองเดีำวกบัผู้ รับฝำกตำม 1. – 9.  
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)  
 
กำรลงทุิ ใิ reverse repo ต้องเป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัิี ้ 
1. คูส่ญัญำ ต้องเป็ิ นิตนบคุคลดงัิีท้ีส่ำมำรถเข้ำเป็ิคูส่ญัญำใิ reverse repo ได้ตำมกฎหมำำไทำ  
1.1 ธิำคำรพำณนชำ์  
1.2 บรนษัทเงนิทุิ   
1.3 บรนษัทเครดนตฟองซนเอร์  
1.4 บรนษัทหลกัทรัพำ์  
1.5 บรนษัทประกัิ ภำั  
1.6 ธิำคำรแหง่ประเทศไทำ  
1.7 กองทุิ เพ่ือกำรฟื้ิ ฟแูละพฒัิำระบบสถำบัิ กำรเงนิตำมกฎหมำำวำ่ด้วำธิำคำรแหง่ประเทศไทำ  
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1.8 นิตนบคุคลที่มีกฎหมำำเฉพำะจดัตัง้ขึ ้ิ   
1.9 สว่ิรำชกำรและรัฐวนสำหกนจตำมกฎหมำำวำ่ด้วำวนธีกำรงบประมำณ  
 
2. ตรำสำรทีใ่ช้ใิกำรท ำ reverse repo ต้องเป็ิตรำสำรดงัิี ้ 
2.1 ตรำสำรภำครัฐไทำและตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ โดำกรณีเป็ิตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศต้องมี credit rating อำูใ่ิอัิ ดบั investment grade  
2.2 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญำใช้เงนิ บตัรเงนิฝำก หรือหุ้ิกู้ ระำะสั ้ิ  ที่ธิำคำรพำณนชำ์ บรนษัทเงนิทุิ  หรือธิำคำรที่มีกฎหมำำเฉพำะจดัตัง้ขึ ้ิ  เป็ิผู้ มีภำระ
ผกูพัิ  ซึง่มีอำำคุงเหลือไม่เกนิ 1 ปี  
2.3 ตัว๋แลกเงนิ หรือตัว๋สญัญำใช้เงนิ ที่ TSFC เป็ิผู้ออก ที่มีก ำหิดวัิ ใช้เงนิ ตำมตัว๋ไมเ่กนิ 270 วัิ ิบัแตว่ัิ ออกตัว๋ และเป็ิตัว๋ที่ถึงก ำหิดใช้เงนิเม่ือ
ทวงถำมหรือเม่ือได้เห็ิ  
2.4 ตัว๋แลกเงนิ หรือตัว๋สญัญำใช้เงนิ ที่มีอำำไุมเ่กนิ 90 วัิ ิบัแตว่ัิ ที่ออก ซึง่มี credit rating อำำ่งใดอำำ่งหิึ่งดงัิี ้ 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อำูใ่ิอัิ ดบัแรก โดำกรณีที่เป็ิ issuer rating ต้องเป็ิ credit rating ที่ได้มำจำกกำรจดั credit rating ระำะ
สั ้ิ ด้วำ  
2.4.2 มี guarantor rating อำูใ่ิอัิ ดบั investment grade  
2.5 ตรำสำรหิีซ้ึง่มีอำำคุงเหลือไมเ่กนิ 1 ปี ที่ขึ ้ิ ทะเบีำิใิตลำดซือ้ขำำตรำสำรหิี ้หรือที่มีข้อมลูรำคำที่ิ่ำเช่ือถือและอ้ำงอนงได้ซึง่มีกำรเปน ดเผำตอ่
สำธำรณชิ โดำตรำสำรหิีด้งักลำ่วต้องมี credit rating อำำ่งใดอำำ่งหิึ่งดงัิี ้ 
2.5.1 มี credit rating ระำะสั ้ิ อำูใ่ิ 2 อัิ ดบัแรก หรือ credit rating ระำะำำวที่เทีำบเคีำงได้กบั credit rating ระำะสั ้ิ ดงักลำ่วตำมที่ CRA ได้
เปรีำบเทีำบไว้  
2.5.2 มี credit rating ระำะำำวอำูใ่ิ 3 อัิ ดบัแรก  
2.6 ตรำสำรหิีซ้ึง่มีอำำคุงเหลือไมเ่กนิ 1 เดือิที่ขึ ้ิ ทะเบีำิใิตลำดซือ้ขำำตรำสำรหิี ้หรือที่มีข้อมลูรำคำที่ิ ่ำเช่ือถือและอ้ำงอนงได้ซึง่มีกำรเปน ดเผำตอ่
สำธำรณชิ โดำตรำสำรหิีด้งักลำ่วต้องมี credit rating อำำ่งใดอำำ่งหิึ่งดงัิี ้ 
2.6.1 มี credit rating ระำะสั ้ิ อำูใ่ิ 3 อัิ ดบัแรก หรือ credit rating ระำะำำวที่เทีำบเคีำงได้กบั credit rating ระำะสั ้ิ ดงักลำ่วตำมที่ CRA ได้
เปรีำบเทีำบไว้  
2.6.2 มี credit rating ระำะำำวอำูใ่ิ 4 อัิ ดบัแรก  
2.7 ทรัพำ์สนิอ่ืิตำมที่ส ำิกังำิก ำหิดเพน่มเตนมโดำอำศำัอ ำิำจตำมประกำศของส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
3. ระำะเวลำกำรรับช ำระหิีข้อง reverse repo ต้องไมเ่กนิ 90 วัิ   
 
4. ข้อก ำหิดเพน่มเตนมที่บรนษัทจดักำรต้องปฏนบตันส ำหรับกำรลงทุิ ใิ reverse repo  
4.1 ต้องใช้สญัญำมำตรฐำิตำมที่ก ำหิดโดำ TBMA หรือ TSFC  
4.2 ห้ำม  ิำหลกัทรัพำ์หรือตรำสำรที่ซือ้ไปขำำหรือโอิตอ่ เว้ิแตเ่ข้ำลกัษณะดงัิี ้ 
4.2.1 เป็ิกำรขำำหรือโอิตำมข้อก ำหิดใิ reverse repo ดงักลำ่ว  
4.2.2 เป็ิกำรขำำตำม repo ที่เป็ิไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์วำ่ด้วำหลกัเกณฑ์ เงื่อิไข และวนธีกำรใิกำร
กู้ำืมเงนิใิิำมของกองทุิ รวมและกำรก่อภำระผกูพัิ แก่ทรัพำ์สนิของกองทุิ รวม  
4.3 มลูคำ่ของหลกัทรัพำ์หรือตรำสำรที่ซือ้ ณ วัิ เรน่มต้ิสญัญำ ต้องมีมลูคำ่เป็ิไปตำมสมกำรกำรค ำิวณตำมวนธีกำรดงัิี  ้ 
มลูคำ่ของหลกัทรัพำ์หรือตรำสำรที่ซือ้ มำกกวำ่ )รำคำซือ้ x (1 + discount rate))  
ทัง้ิี ้รำคำซือ้ เทำ่กบั รำคำที่กองทุิ ช ำระให้แก่คูส่ญัญำอีกฝ่ำำหิึ่งเป็ิคำ่ซือ้หลกัทรัพำ์หรือตรำสำรตำม reverse repo  
4.4 กำรด ำรงมลูคำ่ของหลกัทรัพำ์หรือตรำสำรที่ซือ้ ณ สน ้ิ วัิ  ให้เป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัิี ้ 
4.4.1 มลูคำ่ของหลกัทรัพำ์หรือตรำสำรที่ซือ้ มำกกวำ่ )มลูคำ่ reverse repo x (1 + discount rate))  
4.4.2 ใิกรณีที่มลูคำ่หลกัทรัพำ์หรือตรำสำรที่ซือ้ ณ สน ้ิ วัิ  ไมเ่ป็ิไปตำมสมกำรใิ 4.4.1 บรนษัทจดักำรต้องเรีำกให้คูส่ญัญำโอิกรรมสนทธน์ใิเงนิ หรือ
หลกัทรัพำ์หรือตรำสำรทีส่ำมำรถใช้ใิกำรท ำ reverse repo ให้แก่กองทุิ  เพื่อให้มลูคำ่รวมของหลกัทรัพำ์หรือตรำสำรที่ซือ้และทรัพำ์สนิที่โอิมำ
ดงักลำ่วเป็ิไปตำมวนธีกำรดงักลำ่ว ภำำใิวัิ ท ำกำรถดัจำกวัิ ที่มลูคำ่หลกัทรัพำ์หรือตรำสำรที่ซือ้ลดลงกวำ่สมกำรใิ 4.4.1 เว้ิแตเ่ป็ิกรณีตำม 4.4.3  
4.4.3 ใิกรณีที่ผลลพัธ์ตำมสมกำรใิ 4.4.1 แสดงผลวำ่มลูคำ่ของหลกัทรัพำ์หรือตรำสำรที่ซือ้ ณ สน ้ิ วัิ  มีมลูคำ่ิ้อำกวำ่มลูคำ่ reverse repo x (1 + 
discount rate) เป็ิจ ำิวิไมเ่กนิ 5 ล้ำิบำท หรือไมเ่กนิ 5% ของรำคำซือ้ แล้วแตจ่ ำิวิใดจะต ่ำกวำ่ และมีกำรก ำหิดเร่ืองดงักลำ่วไว้ใิสญัญำซึง่ได้
ก ำหิดโดำพนจำรณำถึงปัจจำัควำมเสีำ่งของคูส่ญัญำ )counterparty risk) แล้ว บลจ. จะไมด่ ำเ นิิกำรตำม 4.4.2 ก็ได้  
4.5 กำรค ำิวณมลูคำ่ reverse repo ตำม 4.4 ให้ค ำิวณดงัิี ้ 
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4.5.1 ค ำิวณจำกรำคำซือ้รวมกบัผลประโำชิ์ที่กองทุิ พงึได้รับจำก reverse repo จิถึงวัิ ที่มีกำรค ำิวณ  
4.5.2 ค ำิวณเป็ิรำำธุรกรรม หรือค ำิวณรวมเป็ิำอดสทุธนของ reverse repo ทกุธุรกรรมที่กองทุิ มีอำูก่บัคูส่ญัญำรำำเดีำวกัิ และมีข้อตกลง
ก ำหิดให้สำมำรถบงัคบัช ำระหิีต้ำมธุรกรรมใดธุรกรรมหิึ่งจำกหลกัทรัพำ์หรือตรำสำรที่ซือ้หรือทรัพำ์สนิที่โอิตำม 4.4.2 (ถ้ำมี( ของธุรกรรมที่เกนดจำก 
reverse repo รำำกำรอ่ืิได้  
4.6 discount rate ที่  ิำมำใช้ใิกำรค ำิวณ ต้องเป็ิกำรก ำหิดขึ ้ิ โดำค ำิึงถึงปัจจำัควำมเสี่ำงของคูส่ญัญำ หลกัทรัพำ์ หรือตรำสำรที่ซือ้แล้ว  
 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
 
ต้องเป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์ใิกำรลงทุิ ดงัิี ้ 
1. คูส่ญัญำ ต้องมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำำหิึง่เป็ิผู้ ได้รับใบอิญุำตให้ประกอบธุรกนจหลกัทรัพำ์ประเภทกนจกำรกำรำืมและให้ำืมหลกัทรัพำ์ )Securities 
Borrowing and Lending) (“SBL”) โดำใิกรณีที่คูส่ญัญำดงักลำ่วกระท ำกำรใิฐำิะตวัแทิของผู้ำืม ผู้ำืมต้องเป็ิบคุคลดงัิีท้ี่สำมำรถประกอบธุรกนจ
หรือด ำเ นิิกนจกำรได้ตำมกฎหมำำไทำ  
1.1 ผู้ ได้รับใบอิญุำตประกอบธุรกนจ SBL  
1.2 ธิำคำรแหง่ประเทศไทำ  
1.3 กองทุิ ฟื้ิ ฟ ู 
1.4 ธิำคำรเพื่อกำร  ิำเข้ำและกำรสง่ออกแหง่ประเทศไทำ  
1.5 ธิำคำรพำณนชำ์  
1.6 บรนษัทเงนิทุิ   
1.7 บรนษัทหลกัทรัพำ์  
1.8 บรนษัทประกัิ ชีวนต  
1.9 กองทุิ สว่ิบคุคลที่มีมลูคำ่ทรัพำ์สนิของผู้ลงทุิ แตล่ะรำำตัง้แต ่1 ล้ำิบำทขึ ้ิ ไป 
1.10 กองทุิ บ ำเหิ็จบ ำิำญข้ำรำชกำร  
1.11 นิตนบคุคลอ่ืิตำมทีส่ ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหิด  
2. หลกัทรัพำ์ที่ให้ำืม ต้องเป็ิหลกัทรัพำ์ที่อำูใ่ิระบบรับฝำกหลกัทรัพำ์ของศูิ ำ์รับฝำกหลกัทรัพำ์ หรือหลกัทรัพำ์ที่ธิำคำรแหง่ประเทศไทำท ำหิ้ำที่
เป็ิิำำทะเบีำิหลกัทรัพำ์  
3. กำรวำงหรือเรีำกหลกัประกัิ  บรนษัทจดักำรต้องด ำเ นิิกำรดงัิี ้ 
3.1 ด ำเ นิิกำรให้มีกำรวำงหรือเรีำกหลกัประกัิ จำกผู้ำืมเพ่ือเป็ิประกัิ กำรให้ำืมหลกัทรัพำ์ โดำต้องเป็ิหลกัประกัิ ดงัิี ้ 
3.1.1 เงนิสด  
3.1.2 ตรำสำรภำครัฐไทำ  
3.1.3 ตัว๋แลกเงนิ ตัว๋สญัญำใช้เงนิ บตัรเงนิฝำก หรือหุ้ิกู้ ระำะสั ้ิ  ที่ ธิำคำรพำณนชำ์ บรนษัทเงนิทุิ  หรือธิำคำรที่มีกฎหมำำเฉพำะจดัตัง้ขึ ้ิ  เป็ิผู้ มี
ภำระผกูพัิ   
3.1.4 ตัว๋แลกเงนิ หรือ ตัว๋สญัญำใช้เงนิ  ที่ TSFC เป็ิผู้ออก ที่มีก ำหิดวัิ ใช้เงนิตำมตัว๋ไมเ่กนิ 270 วัิ ิบัแตว่ัิ ออกตัว๋และเป็ิตัว๋ที่ถึงก ำหิดใช้เงนิเม่ือ
ทวงถำมหรือเม่ือได้เห็ิ  
3.1.5 ตัว๋แลกเงนิ หรือตัว๋สญัญำใช้เงนิ ที่มีอำำไุมเ่กนิ 90 วัิ ิบัแตว่ัิ ที่ออก ซึง่มี credit rating อำำ่งใดอำำ่งหิึ่งดงัิี ้ 
3.1.5.1 มีอัิ ดบัควำมิ่ำเชื่อถือของหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิ )issue rating) หรือ อัิ ดบัควำมิ่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรหรือคูส่ญัญำ )issuer rating) 
อำูใ่ิอัิ ดบัแรก โดำกรณีที่เป็ิ issuer rating ต้องเป็ิ credit rating ที่ได้มำจำกกำรจดั credit rating ระำะสั ้ิ ด้วำ  
3.1.5.2 มีอัิ ดบัควำมิ่ำเชื่อถือของผู้ มีภำระผกูพัิ ใิฐำิะผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกัิ  )guarantor rating) อำูใ่ิอัิ ดบั investment 
grade  
3.1.6 ตรำสำรหิีท้ี่มี credit rating อำูใ่ิอัิ ดบั investment grade  
3.1.7 หิงัสือค ำ้ประกัิ ที่ธิำคำรพำณนชำ์เป็ิผู้ออกให้แก่กองทุิ เพ่ือเป็ิประกัิ กำรคืิหลกัทรัพำ์ให้แก่กองทุิ   
3.1.8 หิ่วำลงทุิ ของกองทุิ รวมตลำดเงนิ )Money Market Fund)  
3.2 ด ำเ นิิกำรให้กองทุิ มีกรรมสนทธน์หรือครอบครองหลกัประกัิ ตำม 3.1 หรือด ำเ นิิกำรโดำวนธีอ่ืิซึง่จะมีผลให้ บลจ. สำมำรถบงัคบัช ำระหิีเ้อำจำก
หลกัประกัิ ดงักลำ่วได้โดำพลัิ   
3.3 ห้ำม  ิำหลกัประกัิ ตำม 3.1 ที่กองทุิ มีกรรมสนทธน์ไปโอิหรือขำำตอ่หรือท ำให้ไมส่ำมำรถบงัคบัตำมหลกัประกัิ ิั ้ิ ได้ เว้ิแตเ่ป็ิกำรบงัคบัช ำระหิี ้
ตำมข้อตกลงใิธุรกรรมกำรให้ำืมหลกัทรัพำ์ ิั ้ิ เอง  
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3.4 ด ำรงมลูคำ่หลกัประกัิ  ณ สน ้ิ วัิ  มำกกวำ่หรือเทำ่กบั 100% ของมลูคำ่หลกัทรัพำ์ที่ให้ำืม  
3.5 ใิกรณีที่หลกัประกัิ เป็ิเงนิสด ให้  ิำเงนิสดดงักลำ่วไปลงทุิ โดำทัิ ทีใิทรัพำ์สนิดงัิี ้ 
3.5.1 เงนิฝำกใิธิำคำรพำณนชำ์หรือธิำคำรที่มีกฎหมำำเฉพำะจดัตัง้ขึ ้ิ   
3.5.2 บตัรเงนิฝำกหรือตัว๋สญัญำใช้เงนิ ดงัิี ้ 
3.5.2.1 บตัรเงนิฝำก หรือ ตัว๋สญัญำใช้เงนิ ที่ ธิำคำรพำณนชำ์ บรนษัทเงนิทุิ  หรือธิำคำรที่มีกฎหมำำเฉพำะจดัตัง้ขึ ้ิ  เป็ิผู้ มีภำระผกูพัิ   
3.5.2.2 ตัว๋สญัญำใช้เงนิที่ TSFC เป็ิผู้ออก ที่มีก ำหิดวัิ ใช้เงนิตำมตัว๋ไมเ่กนิ 270 วัิ ิบัแตว่ัิ ออกตัว๋ และเป็ิตัว๋ที่ถึงก ำหิดใช้เงนิเม่ือทวงถำมหรือ
เม่ือได้เห็ิ  
3.5.2.3 ตัว๋สญัญำใช้เงนิที่มีอำำไุมเ่กนิ 90 วัิ ิบัแตว่ัิ ที่ออก ซึง่มี credit rating อำำ่งหิึ่งอำำ่งใดดงัิี ้ 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อำูใ่ิอัิ ดบัแรก โดำกรณีที่เป็ิ issuer rating ต้องเป็ิ credit rating ที่ได้มำจำกกำรจดั credit rating 
ระำะสั ้ิ ด้วำ  
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อำูใ่ิอัิ ดบั investment grade  
3.5.3 ตรำสำรภำครัฐไทำ  
3.5.4 reverse repo ส ำหรับตรำสำรภำครัฐไทำ  
4. ลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำ ให้ใช้สญัญำที่มีลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำตำมประกำศส ำิกังำิคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพำ์และ
ตลำดหลกัทรัพำ์วำ่ด้วำข้อก ำหิดเก่ีำวกบัระบบงำิ สญัญำำืมและให้ำืมหลกัทรัพำ์และหลกัประกัิ ใิธุรกรรมกำรำืมและให้ำืมหลกัทรัพำ์  
 
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้ 
 
1. ประเภทสนิค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพำ์อ้ำงอนง )underlying) ของ derivatives ที่กองทุิ จะเข้ำเป็ิคูส่ญัญำได้ต้องมี underlying อำำ่งใด อำำ่งหิึ่ง
หรือหลำำอำำ่งดงัิี ้ 
1.1 ทรัพำ์สนิที่กองทุิ สำมำรถลงทุิ ได้  
1.2 อตัรำดอกเบีำ้  
1.3 อตัรำแลกเปลี่ำิเงนิ  
1.4 เครดนต เช่ิ  credit rating หรือ credit event เป็ิต้ิ  
ใิกรณีที่ derivatives อ้ำงอนงกบัรำคำของ underlying ข้ำงต้ิ รำคำที่อ้ำงอนงดงักลำ่วต้องเป็ิรำคำปัจจบุัิ  )spot price) หรือรำคำสญัญำซือ้ขำำ
ลว่งหิ้ำ )futures price) เทำ่ิั ้ิ  ทัง้ิี ้รำคำของ underlying อ่ืิที่ไมใ่ชด่ชัิี หรือ underlying ที่เป็ิองค์ประกอบของดชัิีดงักลำ่ว ต้องเป็ิที่ำอมรับ
อำำ่งกว้ำงขวำงและเปน ดเผำไว้อำำ่งแพร่หลำำด้วำ  
 
2. เง่ือิไขกำรลงทุิ  บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรลงทุิ ใิ derivatives ได้ตอ่เม่ือ  
2.1 ได้ระบเุก่ีำวกบักำรลงทุิ ใิ derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุิ ไว้อำำ่งชดัเจิใิโครงกำร  
2.2 เป็ิกำรเข้ำเป็ิคูส่ญัญำใิ derivatives อำำ่งใดอำำ่งหิึ่งดงัิี ้ 
2.2.1 เป็ิ derivatives ที่ซือ้ขำำใิศูิ ำ์ซือ้ขำำ derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็ิ derivatives ซึง่ซือ้ขำำิอกศูิ ำ์ซือ้ขำำ derivatives (OTC derivatives) ดงัิี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็ิ OTC derivatives ใิประเทศไทำ ต้องมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำำหิึ่งเป็ิ ธิำคำรพำณนชำ์ ธิำคำรที่มีกฎหมำำเฉพำะจดัตัง้ขึ ้ิ  ตวัแทิซือ้
ขำำ derivatives หรือผู้ ค้ำ derivatives  
2.2.2.2 กรณีเป็ิ OTC derivatives ใิตำ่งประเทศ ต้องมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำำหิึ่งเป็ิ นิตนบคุคลที่ได้รับอิญุำตให้ประกอบธุรกนจ derivatives ที่อำูภ่ำำใต้
กำรก ำกบัดแูลโดำหิว่ำงำิก ำกบัดแูลด้ำิหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ที่เป็ิสมำชนกสำมญัของ IOSCO หรือที่เป็ิสมำชนกของ WFE  
2.3 ใิกรณีที่จะต้องมีกำรช ำระหิีด้้วำกำรสง่มอบสนิค้ำเม่ือ derivatives สน ้ิ สดุลง สนิค้ำิั ้ิ ต้องเป็ิทรัพำ์สนิที่กองทุิ สำมำรถลงทุิ ได้ ทัง้ิี ้ไมว่ำ่
กองทุิ จะเป็ิผู้ มีสนทธนรับมอบหรือมีหิ้ำที่สง่มอบสนิค้ำิั ้ิ ก็ตำม  
 
3. หลกัเกณฑ์กำรจดัให้มีทรัพำ์สนิที่เพีำงพอตอ่กำรช ำระหิีต้ำมภำระผกูพัิ  )cover rule)  
บรนษัทจดักำรต้องจดัให้มีทรัพำ์สนิของกองทุิ ที่มีคณุภำพและมีสภำพคลอ่งใิจ ำิวิที่เพีำงพอตอ่ภำระที่กองทุิ อำจต้องช ำระหิีต้ำมข้อตกลงเม่ือ 
derivatives สน ้ิ สดุลงไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทุิ ใิ derivatives ิั ้ิ  และเป็ิไปตำมที่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหิด  
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4. หลกัเกณฑ์เพน่มเตนมส ำหรับกำรลงทุิ ที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรลดควำมเสี่ำง  
ใิกรณีที่บรนษัทจดักำร ลงทุิ ใิ derivatives ที่ underlying ไมใ่ชส่น่งเดีำวกบัทรัพำ์สนิที่จะลดควำมเสี่ำง กำรลงทุิ ใิ derivatives ดงักลำ่วต้องเป็ิไป
ตำมที่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหิด  
 
5. หลกัเกณฑ์เพน่มเตนมส ำหรับกำรลงทุิ ใิ OTC derivatives  
บรนษัทจดักำรต้องจดัให้มีข้อตกลงใิ OTC derivatives ดงัิี ้ 
5.1 ให้คูส่ญัญำอีกฝ่ำำหิึ่งค ำิวณและแจ้งมลูคำ่ำตุนธรรมของ derivatives ให้บรนษัทจดักำรทรำบทกุวัิ ที่ 15 และวัิ สดุท้ำำของแตล่ะเดือิ ทัง้ิี ้ใิ
กรณีที่วัิ ดงักลำ่วเป็ิวัิ หำดุท ำกำรของบรนษัทจดักำร ให้ค ำิวณและแจ้งมลูคำ่ำตุนธรรมภำำใิวัิ ท ำกำรถดัไป  
5.2 ใิกรณีที่เกนดเหตกุำรณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่รำคำของ derivatives อำำ่งมีิำัส ำคญั ให้คูส่ญัญำอีกฝ่ำำหิึ่งค ำิวณและแจ้งมลูคำ่ำตุนธรรมของ 
derivatives ให้บรนษัทจดักำรทรำบทัิ ที  
5.3 คูส่ญัญำอีกฝ่ำำหิึ่งำนิำอมให้มีกำรล้ำงฐำิะ derivatives เม่ือบรนษัทจดักำรร้องขอได้  
 
6. หลกัเกณฑ์เพน่มเตนมส ำหรับกำรเข้ำเป็ิคูส่ญัญำใิ credit derivatives  
บรนษัทจดักำรต้องปฏนบตันตำมเงื่อิไขดงัิี ้ 
6.1 เข้ำเป็ิคูส่ญัญำใิ credit derivatives ได้เฉพำะเพ่ือกำรลดควำมเสี่ำงเทำ่ิั ้ิ   
6.2 เข้ำเป็ิคูส่ญัญำได้เฉพำะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทีำบเคีำงกบัธุรกรรมอำำ่งหิึ่งอำำ่งใด ดงัิี ้ 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ได้แก่ กำรตกลงใิฐำิะผู้ซือ้ประกัิ ควำมเสี่ำงด้ำิเครดนตที่เก่ีำวข้องกบัควำมสำมำรถใิกำรช ำระหิีต้ำม obligation 
ของผู้ผกูพัิ ตำม obligation ิั ้ิ  โดำคูส่ญัญำที่อำูใ่ิฐำิะผู้ขำำประกัิ ควำมเสี่ำงมีภำระผกูพัิ ที่จะต้องช ำระเงนิตำมข้อตกลงซือ้ประกัิ ควำมเสี่ำง
เม่ือเกนด credit event ขึ ้ิ โดำจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกัิ ควำมเสี่ำงครบก ำหิดทัิ ที )ใิกรณีที่ไมเ่กนด credit event ข้อตกลงจะสน ้ิ สดุใิวัิ ครบ
ก ำหิดตำมปกตน( ทัง้ิี ้ไมว่ำ่ obligation จะมีเพีำงรำำกำรเดีำว )Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลำำรำำกำรซึง่ก ำหิดให้
ผู้ขำำประกัิ ควำมเสี่ำงมีหิ้ำที่ช ำระหิีเ้ม่ือเกนด credit event ขึ ้ิ กบั obligation รำำกำรใดรำำกำรหิึ่งเป็ิรำำแรก )First to Default Swap) หรือเม่ือ
เกนด credit event ขึ ้ิ กบั obligation รำำกำรใดรำำกำรหิึ่งใิกลุม่ obligation ซึง่จะมีกำรช ำระรำคำกัิ เฉพำะใิสว่ิของสนิทรัพำ์รำำิั ้ิ  แตข้่อตกลง
จะครบก ำหิดเม่ือเกนด credit event ขึ ้ิ กบั obligation ทกุรำำกำรใิกลุม่ )Proportionate Credit Default Swap)  
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ กำรตกลงใิฐำิะผู้ซือ้ประกัิ ควำมเสี่ำงของสนิทรัพำ์อ้ำงอนงที่เกนดจำกกำรลดลงของผลตอบแทิที่จะ
ได้รับจำกสนิทรัพำ์อ้ำงอนง โดำผู้ขำำประกัิ ควำมเสี่ำงมีภำระผกูพัิ ที่จะจำ่ำผลตอบแทิใิอตัรำคงที่หรืออตัรำลอำตวัที่อ้ำงอนงกบัอตัรำดอกเบีำ้  
ตำมที่จะตกลงกัิ  และสว่ิที่ลดลง )ถ้ำมี( ของมลูคำ่ำตุนธรรมของสนิทรัพำ์อ้ำงอนง เพ่ือแลกกบักำรที่ผู้ซือ้ประกัิ ควำมเสี่ำงจะโอิผลตอบแทิและสว่ิที่
เพน่มขึ ้ิ  )ถ้ำม(ี ของมลูคำ่ำตุนธรรมของสนิทรัพำ์อ้ำงอนงให้กบัผู้ขำำประกัิ ควำมเสี่ำง จิกวำ่จะเกนด credit event หรือครบก ำหิดสญัญำ )กรณีไมเ่กนด 
credit event)  
6.3 ต้องใช้สญัญำมำตรฐำิตำมที่ก ำหิดโดำ International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญำมำตรฐำิอ่ืิตำมที่ส ำิกังำิ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ำอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลกัษณะดงัิี ้ 
6.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตำมกฎหมำำ และไมข่ดัหรือแำ้งกบักฎหมำำวำ่ด้วำหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์หรือกฎหมำำอ่ืิ  
6.3.2 ไมมี่ข้อก ำหิดที่ท ำให้สนทธนที่ก ำหิดไว้ใิตรำสำรแหง่หิีห้รือสญัญำซือ้ขำำลว่งหิ้ำที่ credit derivatives ิั ้ิ อ้ำงอนงเสื่อมเสีำไป  
6.3.3 ไมมี่ข้อก ำหิดให้กองทุิ ต้องชดใช้ควำมเสีำหำำให้แก่คูส่ญัญำ  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิอ่ืิ หรือกำรหำดอกผลโดำวนธีอ่ืิที่จะลงทุิ ใิตำ่งประเทศ :  
 
บรนษัทจดักำรจะลงทุิ หรือแสวงหำประโำชิ์เฉพำะจำกหลกัทรัพำ์ ทรัพำ์สนิอ่ืิ หรือหำดอกผลโดำวนธีอ่ืิอำำ่งใดอำำ่งหิึ่งหรือหลำำอำำ่งตำมที่
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุิ  หรือประกำศส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหิดดงัตอ่ไปิี ้เว้ิแตก่รณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุิ  หรือ
ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้มีควำมเห็ิชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือเพน่มเตนมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์หรือ
ทรัพำ์สนิหรือกำรหำดอกผลโดำวนธนอ่ืิ  
 
ทัง้ิี ้กำรลงทุิ ใิตรำสำรหรือสญัญำใิตำ่งประเทศ ตรำสำรหรือสญัญำดงักลำ่วต้องเสิอขำำหรือเป็ิกำรท ำสญัญำใิประเทศที่มีหิ่วำงำิก ำกบั
ดแูลด้ำิหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ที่เป็ิสมำชนกสำมญัของ IOSCO หรือที่มีกำรซือ้ขำำใิตลำดซือ้ขำำหลกัทรัพำ์ตำ่งประเทศที่เป็ิสมำชนกของ 
WFE หรือเป็ิตรำสำรของบรนษัทที่จดัตัง้และเสิอขำำใิ GMS  
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ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิต่างประเทศทั่วไป  
 
1. ประเภทของตรำสำรตำ่งประเทศ ได้แก่  
1.1 ตรำสำรหิีต้ำ่งประเทศ  
(1) พัิ ธบตัร  
(2) ตัว๋เงนิคลงั  
(3) หุ้ิกู้  )ไมร่วมหุ้ิกู้แปลงสภำพ และหุ้ิกู้อิพุัิ ธ์(  
(4) ตัว๋แลกเงนิ  
(5) ตัว๋สญัญำใช้เงนิ  
(6) ใบส ำคญัแสดงสนทธนที่จะซือ้หุ้ิกู้   
(7) ใบแสดงสนทธนใิผลประโำชิ์ที่มี Underlying เป็ิพัิ ธบตัรหรือหุ้ิกู้   
(8) ตรำสำรหิีอ่ื้ิที่มีลกัษณะท ำิองเดีำวกบัตรำสำรหิีต้ำม )1) – (7) ตำมที่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหิด  
 
2. คณุสมบตันของตรำสำรและหลกัเกณฑ์ใิกำรลงทุิ   
ทรัพำ์สนิที่บรนษัทจดักำรจะสำมำรถลงทุิ ได้ตำม 1. ต้องมีคณุสมบตันของตรำสำรตำมหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วิ ดงัิี ้ 
2.1 ไมมี่ข้อก ำหิดหรือเง่ือิไขที่ท ำให้ผู้ลงทุิ มีภำระผกูพัิ มำกกวำ่มลูคำ่เงนิ ลงทุิ ใิตรำสำร  
2.2 สำมำรถเปลี่ำิมือได้ )รวมถึงกรณีที่เป็ิตัว๋แลกเงนิ หรือตัว๋สญัญำใช้เงนิ ที่มีเง่ือิไขห้ำมเปลี่ำิมือแตก่องทุิ ได้ด ำเ นิิกำรให้มีกำรรับโอิสนทธน
เรีำกร้องใิตรำสำรได้ตำมวนธีกำรที่กฎหมำำก ำหิด หรือมีเง่ือิไขให้กองทุิ สำมำรถขำำคืิผู้ออกตรำสำรได้(  
2.3 มีข้อมลูเก่ีำวกบัตรำสำรทีบ่รนษัทจดักำรสำมำรถเข้ำถึงได้เพ่ือ  ิำมำประกอบกำรพนจำรณำตดัสนิ ใจลงทุิ ได้อำำ่งสม ่ำเสมอ และมีข้อมลูรำคำที่
สะท้อิมลูคำ่ำตุนธรรม โดำข้อมลูดงักลำ่วต้องอ้ำงอนงจำกแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท ำตำมหลกัวนชำกำรอัิ เป็ิที่ำอมรับใิระดบัสำกล  
2.4 ใิกรณีที่เป็ิกำรลงทุิ ใิตัว๋แลกเงนิ หรือตัว๋สญัญำใช้เงนิ ที่ออกตรำสำรดงักลำ่วเพ่ือช ำระหิีก้ำรค้ำ ตัว๋แลกเงนิ หรือตัว๋สญัญำใช้เงนิดงักลำ่วต้อง
มีกำรรับอำวลัหรือรับรองโดำบคุคลดงัิี ้ 
(1) ธิำคำรพำณนชำ์ บรนษัทเงนิทุิ  หรือ บรนษัทเครดนตฟองซนเอร์ ตำมกฎหมำำวำ่ด้วำธุรกนจสถำบัิ กำรเงนิ  
(2) ธิำคำรออมสนิ  
(3) ธิำคำรอำคำรสงเครำะห์  
(4) ธิำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
(5) ธิำคำรพฒัิำวนสำหกนจขิำดกลำงและขิำดำอ่มแหง่ประเทศไทำ  
(6) ธิำคำรเพื่อกำรสง่ออกและ  ิำเข้ำแหง่ประเทศไทำ  
(7) ธิำคำรอนสลำมแหง่ประเทศไทำ  
(8) สถำบัิ กำรเงนิตำ่งประเทศที่มีลกัษณะท ำิองเดีำวกบัผู้ รับฝำกตำม )1) – (7)  
ทัง้ิี ้กำรอำวลัหรือกำรรับรองดงักลำ่วต้องเป็ิกำรอำวลัหรือกำรรับรองผู้สัง่จำ่ำหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จ ำิวิรวมถึงดอกเบีำ้ )ถ้ำมี( ตำมที่ระบไุว้ใิตัว๋แลก
เงนิ หรือตัว๋สญัญำใช้เงนิด้วำ  
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที่เป็นกองทุนตราสารหนี ้และ/หรือกองทุนตลาดเงนิในต่างประเทศ  
 
กรณีเป็ิหิ่วำที่กำรออกอำูภ่ำำใต้บงัคบักฎหมำำตำ่งประเทศ ต้องมีคณุสมบตันและหลกัเกณฑ์ใิกำรลงทุิ ดงัิี ้ 
1. มีคณุสมบตันและเป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์ใิกำรลงทุิ เช่ิ เดีำวกบัข้อก ำหิดส ำหรับตรำสำรทำงกำรเงนิทัว่ไปใิสว่ิที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
2. เป็ิหิ่วำของกองทุิ  CIS ตำ่งประเทศที่มีลกัษณะดงัิี ้ 
2.1 กำรออกและกำรเสิอขำำอำูภ่ำำใต้กำรก ำกบัดแูลของหิ่วำงำิตำ่งประเทศที่ก ำกบัดแูลด้ำิหลกัทรัพำ์และตลำดซือ้ขำำหลกัทรัพำ์ซึง่เป็ิสมำชนก
สำมญัของ IOSCO หรือเป็ิหิ่วำของกองทุิ  CIS ตำ่งประเทศที่มีกำรซือ้ขำำใิตลำดซือ้ขำำหลกัทรัพำ์ตำ่งประเทศที่เป็ิสมำชนกของ WFE  
2.2 CIS operator ของกองทุิ ดงักลำ่วอำูภ่ำำใต้กำรก ำกบัดแูลของหิ่วำงำิก ำกบัดแูลที่เป็ิสมำชนกสำมญัของ IOSCO 
2.3 ใิกรณีที่กองทุิ ไปลงทุิ ใิหิ่วำของกองทุิ  CIS ตำ่งประเทศ กองทุิ  CIS ตำ่งประเทศดงักลำ่วต้องอำูภ่ำำใต้หลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูล กำรออก 
กำรเสิอขำำ และกำรจดักำรส ำหรับกองทุิ เพ่ือผู้ลงทุิ รำำำอ่ำของประเทศิั ้ิ  
3.  ประเทศที่ก ำกบัดแูลกำรเสิอขำำหิ่วำดงักลำ่วมีมำตรกำรให้ควำมคุ้มครองผู้ลงทุิ อำำ่งเพีำงพอทัง้ิี ้ตำมรำำชื่อประเทศที่ส ำิกังำิก ำหิด  
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4.  ใิกรณีเป็ิกำรลงทุิ ใิหิ่วำของกองทุิ  CIS ตำ่งประเทศ กองทุิ ดงักลำ่วต้องมีกำรจ ำกดักำรกู้ำืมไว้เฉพำะกรณีมีเหตจุ ำเป็ิใิกำรบรนหำรสภำพ
คลอ่งเป็ิกำรชัว่ครำวเทำ่ิั ้ิ  และมีิโำบำำกำรลงทุิ ดงัิี ้)ไมใ่ช้กบักำรลงทุิ ใิหิ่วำของกองทุิ  CIS ตำ่งประเทศซึง่เป็ิกองทุิ รวมทองค ำที่ลงทุิ ใิ
ทองค ำแทง่(  
4.1  มีกำรลงทุิ ใิทรัพำ์สนิซึง่เป็ิประเภทและช นิดเดีำวกบัที่กองทุิ รวมสำมำรถลงทุิ ได้ใิสดัสว่ิ มำกกวำ่หรือเทำ่กบั 80% ของ NAV ของกองทุิ  
CIS ตำ่งประเทศิั ้ิ   
4.2  มีกำรลงทุิ ใิทรัพำ์สนิเม่ือใช้วนธีค ำิวณตำมสดัสว่ิ )pro rata) แล้วได้ผลเป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทุิ รวมิั ้ิ  ทัง้ิี ้
หลกัเกณฑ์ดงักลำ่วไมใ่ช้กบักรณีทรัพำ์สนิที่เป็ิ SIP  
4.3  มีกำรลงทุิ ใิทรัพำ์สนิเม่ือใช้วนธีค ำิวณตำมสดัสว่ิ )pro rata) แล้วได้ผลเป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์ product limit ส ำหรับทรัพำ์สนิที่เป็ิ SIP ของ
กองทุิ รวมิั ้ิ   
4.4  มีกำรลงทุิ ใิ derivatives ที่เป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุิ รวมิั ้ิ   
 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากต่างประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ  
 
ต้องเป็ิเงนิฝำกใิสถำบัิ กำรเงนิตำ่งประเทศหรือตรำสำรตำ่งประเทศที่เทีำบเทำ่เงนิฝำกตำ่งประเทศของผู้ รับฝำกดงัตอ่ไปิี  ้ 
1. ธิำคำรพำณนชำ์ บรนษัทเงนิทุิ  หรือ บรนษัทเครดนตฟองซนเอร์ ตำมกฎหมำำวำ่ด้วำธุรกนจสถำบัิ กำรเงนิ  
2. ธิำคำรออมสนิ  
3. ธิำคำรอำคำรสงเครำะห์  
4. ธิำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5. บรรษัทตลำดรองสนิเช่ือที่อำูอ่ำศำั  
6. ธิำคำรพฒัิำวนสำหกนจขิำดกลำงและขิำดำอ่มแหง่ประเทศไทำ  
7. ธิำคำรเพื่อกำรสง่ออกและ  ิำเข้ำแหง่ประเทศไทำ  
8. ธิำคำรอนสลำมแหง่ประเทศไทำ  
9. สถำบัิ กำรเงนิระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทำเป็ิสมำชนก  
10. สถำบัิ กำรเงนิตำ่งประเทศ ที่มีลกัษณะท ำิองเดีำวกบัผู้ รับฝำกตำม 1. – 9.  
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้ 
 
1. ประเภทสนิค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพำ์อ้ำงอนง )underlying) ของ derivatives ที่กองทุิ จะเข้ำเป็ิคูส่ญัญำได้ต้องมี underlying อำำ่งใด อำำ่งหิึ่ง
หรือหลำำอำำ่งดงัิี ้ 
1.1 อตัรำดอกเบีำ้  
1.2 อตัรำแลกเปลี่ำิเงนิ  
ใิกรณีที่ derivatives อ้ำงอนงกบัรำคำของ underlying ข้ำงต้ิ รำคำที่อ้ำงอนงดงักลำ่วต้องเป็ิรำคำปัจจบุัิ  )spot price) หรือรำคำสญัญำซือ้ขำำ 
ลว่งหิ้ำ )futures price) เทำ่ิั ้ิ  ทัง้ิี ้รำคำของ underlying อ่ืิที่ไมใ่ชด่ชัิี หรือ underlying ที่เป็ิองค์ประกอบของดชัิีดงักลำ่ว ต้องเป็ิที่ำอมรับ
อำำ่งกว้ำงขวำงและเปน ดเผำไว้อำำ่งแพร่หลำำด้วำ  
 
2. เง่ือิไขกำรลงทุิ  บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรลงทุิ ใิ derivatives ได้ตอ่เม่ือ  
2.1 ได้ระบเุก่ีำวกบักำรลงทุิ ใิ derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุิ ไว้อำำ่งชดัเจิใิโครงกำร  
2.2 เป็ิกำรเข้ำเป็ิคูส่ญัญำใิ derivatives อำำ่งใดอำำ่งหิึ่งดงัิี ้ 
2.2.1 เป็ิ derivatives ที่ซือ้ขำำใิศูิ ำ์ซือ้ขำำ derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็ิ derivatives ซึง่ซือ้ขำำิอกศูิ ำ์ซือ้ขำำ derivatives (OTC derivatives) ดงัิี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็ิ OTC derivatives ใิประเทศไทำ ต้องมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำำหิึ่งเป็ิ ธิำคำรพำณนชำ์ ธิำคำรที่มีกฎหมำำเฉพำะจดัตัง้ขึ ้ิ  ตวัแทิซือ้
ขำำ derivatives หรือผู้ ค้ำ derivatives  
2.2.2.2 กรณีเป็ิ OTC derivatives ใิตำ่งประเทศ ต้องมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำำหิึ่งเป็ิ นิตนบคุคลที่ได้รับอิญุำตให้ประกอบธุรกนจ derivatives ที่อำูภ่ำำใต้
กำรก ำกบัดแูลโดำหิว่ำงำิก ำกบัดแูลด้ำิหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ที่เป็ิสมำชนกสำมญัของ IOSCO หรือที่เป็ิสมำชนกของ WFE  
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2.3 ใิกรณีที่จะต้องมีกำรช ำระหิีด้้วำกำรสง่มอบสนิค้ำเม่ือ derivatives สน ้ิ สดุลง สนิค้ำิั ้ิ ต้องเป็ิทรัพำ์สนิที่กองทุิ สำมำรถลงทุิ ได้ ทัง้ิี ้ไมว่ำ่
กองทุิ จะเป็ิผู้ มีสนทธนรับมอบหรือมีหิ้ำที่สง่มอบสนิค้ำิั ้ิ ก็ตำม  
 
3. หลกัเกณฑ์กำรจดัให้มีทรัพำ์สนิที่เพีำงพอตอ่กำรช ำระหิีต้ำมภำระผกูพัิ  )cover rule)  
บรนษัทจดักำรต้องจดัให้มีทรัพำ์สนิของกองทุิ ที่มีคณุภำพและมีสภำพคลอ่งใิจ ำิวิที่เพีำงพอตอ่ภำระที่กองทุิ อำจต้องช ำระหิีต้ำมข้อตกลงเม่ือ 
derivatives สน ้ิ สดุลงไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทุิ ใิ derivatives ิั ้ิ  และเป็ิไปตำมที่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหิด  
 
4. หลกัเกณฑ์เพน่มเตนมส ำหรับกำรลงทุิ ที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรลดควำมเสี่ำง  
ใิกรณีที่บรนษัทจดักำร ลงทุิ ใิ derivatives ที่ underlying ไมใ่ชส่น่งเดีำวกบัทรัพำ์สนิที่จะลดควำมเสี่ำง กำรลงทุิ ใิ derivatives ดงักลำ่วต้องเป็ิไป
ตำมที่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหิด  
 
5. หลกัเกณฑ์เพน่มเตนมส ำหรับกำรลงทุิ ใิ OTC derivatives  
บรนษัทจดักำรต้องจดัให้มีข้อตกลงใิ OTC derivatives ดงัิี ้ 
5.1 ให้คูส่ญัญำอีกฝ่ำำหิึ่งค ำิวณและแจ้งมลูคำ่ำตุนธรรมของ derivatives ให้บรนษัทจดักำรทรำบทกุวัิ ที่ 15 และวัิ สดุท้ำำของแตล่ะเดือิ ทัง้ิี ้ใิ
กรณีที่วัิ ดงักลำ่วเป็ิวัิ หำดุท ำกำรของบรนษัทจดักำร ให้ค ำิวณและแจ้งมลูคำ่ำตุนธรรมภำำใิวัิ ท ำกำรถดัไป  
5.2 ใิกรณีที่เกนดเหตกุำรณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่รำคำของ derivatives อำำ่งมีิำัส ำคญั ให้คูส่ญัญำอีกฝ่ำำหิึ่งค ำิวณและแจ้งมลูคำ่ำตุนธรรมของ 
derivatives ให้บรนษัทจดักำรทรำบทัิ ที  
5.3 คูส่ญัญำอีกฝ่ำำหิึ่งำนิำอมให้มีกำรล้ำงฐำิะ derivatives เม่ือบรนษัทจดักำรร้องขอได้  
 
3.14. อตัรำสว่ิกำรลงทุิ ใิหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิอ่ืิ เพื่อเป็ิทรัพำ์สนิของกองทุิ รวม :  
 
อตัรำสว่ิกำรลงทุิ ใิหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิอ่ืิ เพื่อเป็ิทรัพำ์สนิของกองทุิ รวมใิประเทศและตำ่งประเทศ :  
 
บรนษัทจดักำรจะลงทุิ หรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพำ์ หรือทรัพำ์สนิอ่ืิ หรือหำดอกผลโดำวนธีอ่ืิเพ่ือเป็ิทรัพำ์สนิของกองทุิ รวม ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุิ  หรือประกำศส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหิดดงัตอ่ไปิี ้ใิกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุิ หรือส ำิกังำิ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ำิแปลงอตัรำสว่ิกำรลงทุิ  บรนษัทจดักำรลงทุิ ให้เป็ิไปตำมประกำศที่แก้ไขด้วำ  
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

 ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครัฐไทำ ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่ิ 

2 ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ   
 2.1 กรณีมี credit rating อำูใ่ิ 2 อัิ ดบัแรกขึ ้ิ ไป ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่ิ 

 2.2 กรณีมี credit rating อำูใ่ิอัิ ดบั investment grade แตต่ ่ำกวำ่ 2 
อัิ ดบัแรก 

ไมเ่กนิ 35% 

3 หิ่วำ CIS ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่ิ 

4 เงนิฝำกหรือตรำสำรเทีำบเทำ่เงนิฝำกที่ผู้ รับฝำกหรือผู้ออกตรำสำรมีลกัษณะ
อำำ่งใดอำำ่งหิึ่งดงัิี ้
4.1 มี credit rating อำูใ่ิระดบั investment grade  
4.2 เป็ิธิำคำรออมสนิ ทัง้ิี ้เฉพำะเงนิฝำกหรือตรำสำรที่รัฐบำลเป็ิประกัิ  

ไมเ่กนิ 20% 
(หรือไมเ่กนิ 10% เม่ือเป็ิกำรลงทุิ ใิตำ่งประเทศหรือผู้
มีภำระผกูพัิ มีภมูนล ำเิำอำูต่ำ่งประเทศ โดำเลือกใช้ 

credit rating แบบ national scale) 
5 ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถ้วิดงัิี ้

5.1 เป็ิตรำสำรหิี ้ทีผู่้ออกจดัตัง้ขึ ้ิ ตำมกฎหมำำไทำ หรือสำขำของ
ธิำคำรพำณนชำ์ตำ่งประเทศที่ได้รับอิญุำตให้ประกอบธุรกนจธิำคำร
พำณนชำ์ใิประเทศไทำ 
5.2 เป็ิตรำสำรที่มีลกัษณะอำำ่งใดอำำ่งหิึ่งดงัิี ้

ไมเ่กนิอตัรำดงัิี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่  
(1) 10% หรือ 
(2)  ิำ้หิกัของตรำสำรทีล่งทุิ ใิ benchmark + 5% 
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5.2.1 ผู้ออกเป็ิบรนษัทจดทะเบีำิ 
5.2.2 ผู้ออกมีกำรเปน ดเผำข้อมลูเป็ิกำรทัว่ไปโดำมีรำำละเอีำดตำมแบบ 
filing 
5.2.3 ใิกรณีที่เป็ิตรำสำรที่มีก ำหิดวัิ ช ำระหิี ้< 397 วัิ  ิบัแตว่ัิ ที่
ลงทุิ  และไมไ่ด้มีลกัษณะตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภำระผกูพัิ ตำมตรำสำร
ดงักลำ่วต้องเป็ิบคุคลดงัิี ้
5.2.3.1 ธิำคำรพำณนชำ์ บรนษัทเงนิทุิ  หรือบรนษัทเครดนตฟองซนเอร์ ตำม
กฎหมำำวำ่ด้วำธุรกนจสถำบัิ กำรเงนิ  
5.2.3.2 ธิำคำรออมสนิ  
5.2.3.3 ธิำคำรอำคำรสงเครำะห์  
5.2.3.4 ธิำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสนิเช่ือที่อำูอ่ำศำั  
5.2.3.6 ธิำคำรพฒัิำวนสำหกนจขิำดกลำงและขิำดำอ่มแหง่ประเทศไทำ  
5.2.3.7 ธิำคำรเพื่อกำรสง่ออกและ  ิำเข้ำแหง่ประเทศไทำ  
5.2.3.8 ธิำคำรอนสลำมแหง่ประเทศไทำ 
5.2.3.9 บรนษัทหลกัทรัพำ์ 
5.3 เสิอขำำใิประเทศไทำ  
5.4 มี credit rating อำูใ่ิระดบั investment grade 
5.5 ใิกรณีที่เป็ิตรำสำรที่มีก ำหิดวัิ ช ำระหิี ้> 397 วัิ  ิบัแตว่ัิ ทีล่งทุิ  
ต้องขึ ้ิ ทะเบีำิหรืออำูใ่ิระบบของ regulated market 

6 ทรัพำ์สนิดงัิี ้
6.1 ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถ้วิดงัิี ้ 
6.1.1 เป็ิตรำสำรหิีท้ี่ผู้ออกจดัตัง้ขึ ้ิ ตำมกฎหมำำไทำ และเสิอขำำตรำ
สำริั ้ิ ใิตำ่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึ ้ิ ตำมกฎหมำำตำ่งประเทศ )แตไ่ม่
รวมสำขำของ ธพ. ตำ่งประเทศที่ได้รับอิญุำตให้ประกอบธุรกนจ ธพ.ใิ
ประเทศไทำ(  
6.1.2 มี credit rating อำูใ่ิระดบั investment grade 
6.1.3 เป็ิตรำสำรที่มีลกัษณะอำำ่งใดอำำ่งหิึ่งดงัิี ้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็ิบรนษัทจดทะเบีำิใิ SET หรือใิตลำดซือ้ขำำหลกัทรัพำ์
ตำ่งประเทศ 
6.1.3.2 ผู้ออกมีกำรเปน ดเผำข้อมลูเป็ิกำรทัว่ไปโดำมีรำำละเอีำดตำมแบบ 
filing 
6.1.3.3 ใิกรณีที่เป็ิตรำสำรที่มีก ำหิดวัิ ช ำระหิี ้< 397 วัิ  ิบัแตว่ัิ ที่
ลงทุิ  และไมไ่ด้มีลกัษณะตำม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้ มีภำระผกูพัิ ตำมตรำ
สำรดงักลำ่วต้องบคุคลดงัิี ้
6.1.3.3.1 บคุคลตำมข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถำบัิ กำรเงนิระหวำ่งประเทศที่ประเทศไทำเป็ิสมำชนก 
6.1.3.3.3 สถำบัิ กำรเงนิตำ่งประเทศที่มีลกัษณะท ำิองเดีำวกบับคุคลตำม
ข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ใิกรณีที่เป็ิตรำสำรที่มีก ำหิดวัิ ช ำระหิี ้> 397 วัิ  ิบัแตว่ัิ ที่
ลงทุิ  ต้องขึ ้ิ ทะเบีำิหรืออำูใ่ิระบบของ regulated market  
6.2 ธุรกรรมดงัิี ้ที่คูส่ญัญำมี credit rating อำูใ่ิระดบั investment grade 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 

รวมกัิ ไมเ่กนิอตัรำดงัิี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 10% หรือ 
(2)  ิำ้หิกัของทรัพำ์สนิที่ลงทุิ ใิ benchmark + 5% 

7 ทรัพำ์สนิอ่ืิิอกเหิือจำกที่ระบใุิข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP) รวมกัิ ไมเ่กนิ 5% 
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หมำำเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทุิ ใิทรัพำ์สนิดงัิี ้ไมมี่ข้อก ำหิดเก่ีำวกบั single entity limit ของผู้ รับฝำก ผู้ออกตรำสำรหรือคูส่ญัญำ แล้วแตก่รณี  
1. เงนิฝำกหรือตรำสำรเทีำบเทำ่เงนิฝำกเพ่ือกำรด ำเ นิิงำิของกองทุิ รวม  
2. derivatives on organized exchange  
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 กำรลงทุิ ใิทรัพำ์สนิของบรนษัททกุบรนษัทที่อำูใ่ิกลุม่กนจกำรเดีำวกัิ

หรือกำรเข้ำเป็ิคูส่ญัญำใิธุรกรรมทำงกำรเงนิกบับรนษัทดงักลำ่ว 
ไมเ่กนิอตัรำใดอตัรำหิึ่งดงัิี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 25% หรือ 
(2)  ิำ้หิกัของทรัพำ์สนิที่ลงทุิ  ใิ benchmark + 10% 

หมำำเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทุิ ทรัพำ์สนิดงัิี ้ไมมี่ข้อก ำหิดเก่ีำวกบั group limit  
1. เงนิฝำกหรือตรำสำรเทีำบเทำ่เงนิฝำกเพ่ือกำรด ำเ นิิงำิของกองทุิ รวม  
2. derivatives on organized exchange  
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงนิฝำกหรือตรำสำรเทีำบเทำ่เงนิฝำกตัว๋แลกเงนิหรือตัว๋สญัญำใช้เงนิ 

ที่ นิตนบคุคลตำมกฎหมำำไทำ )ไมร่วมถึงสำขำใิตำ่งประเทศของ นิตน
บคุคลดงักลำ่ว( เป็ิผู้ออก ผู้สัง่จำ่ำ หรือคูส่ญัญำ ดงัิี ้
1.1 ธิำคำรหรือสถำบัิ กำรเงนิที่มีกฎหมำำเฉพำะจดัตัง้ขึ ้ิ  
1.2 ธิำคำรพำณนชำ์ 
1.3 บรนษัทเงนิทุิ  
1.4 บรนษัทเครดนตฟองซนเอร์ 
1.5 บรรษัทตลำดรองสนิเช่ือที่อำูอ่ำศำั 
(ไมร่วมถึงทรัพำ์สนิที่กองทุิ รวมได้รับโอิกรรมสนทธน์มำจำกคูส่ญัญำ
ตำม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

-  รวมกัิ ไมเ่กนิ 45% เฉลี่ำใิรอบปีบญัชี เว้ิแตเ่ป็ิกองทุิ
รวมที่มีอำำโุครงกำร < 1 ปี ให้เฉลี่ำตำมรอบอำำกุองทุิ  
 
-  อตัรำข้ำงต้ิไมใ่ชก่บักองทุิ รวมที่อำำโุครงกำรคงเหลือ < 6 
เดือิ ทัง้ิี ้เฉพำะกองทุิ รวมที่มีอำำโุครงกำร > 1 ปี  

2 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 
3 securities lending ไมเ่กนิ 25% 
4 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพำ์สนิตำมข้อ 7 ของสว่ิที่ 1 : อตัรำสว่ิกำร

ลงทุิ ที่ค ำิวณตำมผู้ออกทรัพำ์สนิหรือคูส่ญัญำ )single entity limit) 
แตไ่มร่วมถึงตรำสำรหิี ้ที่มีลกัษณะครบถ้วิดงัิี ้
4.1  มีลกัษณะตำม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 สว่ิที่ 1 : อตัรำสว่ิ
กำรลงทุิ ที่ค ำิวณตำมผู้ออกทรัพำ์สนิหรือคูส่ญัญำ )single entity 
limit) 
4.2  มี credit rating อำูใ่ิระดบัต ำ่กวำ่ investment grade หรือไมมี่ 
credit rating 

รวมกัิ ไมเ่กนิ 15% 

หมำำเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทุิ ใิเงนิฝำกหรือตรำสำรเทีำบเทำ่เงนิฝำกเพ่ือกำรด ำเ นิิงำิของกองทุิ รวม ไมมี่ข้อก ำหิดเก่ีำวกบั product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
5 derivatives ดงัิี ้

5.1 กำรเข้ำท ำธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรลดควำม
เสี่ำง )hedging) 

ไมเ่กนิมลูคำ่ควำมเสี่ำงที่มีอำู่ 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตรำสำรหิีข้องผู้ออกรำำใดรำำหิึ่ง 

(ไมร่วมถึงตรำสำรหิีภ้ำครัฐไทำหรือตรำสำรหิี ้
ภำครัฐตำ่งประเทศ( 

1.1 ไมเ่กนิ 1 ใิ 3 ของมลูคำ่หิีส้นิทำงกำรเงนิ )financial liability) ของผู้ออก
ตรำสำรรำำิั ้ิ  ตำมที่เปน ดเผำไว้ใิงบกำรเงนิส ำหรับรอบระำะเวลำบญัชีลำ่สดุ 
โดำไมใ่ห้ิบัรวมมลูคำ่หิีส้นิดงักลำ่วของเจ้ำหิีท้ี่มีควำมเก่ีำวข้องกบัผู้ออก 
เช่ิ  เงนิกู้ำืมจำกกนจกำรที่เก่ีำวข้องกัิ  เป็ิต้ิ 
ทัง้ิี ้ใิกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไมมี่หิีส้นิ ทำงกำรเงนิตำมที่เปน ดเผำไว้ใิงบ
กำรเงนิส ำหรับรอบระำะเวลำบญัชีลำ่สดุ ให้ใช้อตัรำสว่ิไมเ่กนิ 1 ใิ 3 ของ
มลูคำ่กำรออกและเสิอขำำตรำสำรตำมข้อิีข้องผู้ออกรำำิั ้ิ เป็ิรำำครัง้ 
เว้ิแตใ่ิกรณีทีผู่้ออกตรำสำรได้มีกำรำื่ิแบบแสดงรำำกำรข้อมลูกำรเสิอ
ขำำหลกัทรัพำ์ใิลกัษณะเป็ิโครงกำร )bond issuance program) ให้
พนจำรณำเป็ิรำำโครงกำร 
1.2 ใิกรณีที่กองทุิ ลงทุิ ใิตรำสำรตำมข้อิีโ้ดำเป็ิตรำสำรที่ออกใหมแ่ละมี 
credit rating อำูใ่ิระดบัต ่ำกวำ่ investment grade หรือไมมี่ credit rating 
บรนษัทจดักำรจะลงทุิ เพ่ือกองทุิ ภำำใต้กำรจดักำรของบรนษัทจดักำรรำำ
เดีำวกัิ รวมกัิ ไมเ่กนิ 1 ใิ 3 ของมลูคำ่กำรออกและเสิอขำำตรำสำร
ดงักลำ่วเป็ิรำำครัง้ เว้ิแตก่รณีทีผู่้ออกตรำสำรได้มีกำรำื่ิแบบแสดงรำำกำร
ข้อมลูกำรเสิอขำำหลกัทรัพำ์ใิลกัษณะเป็ิโครงกำร )bond issuance 
program) ให้พนจำรณำเป็ิรำำโครงกำร 
(อตัรำสว่ิตำม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็ิตรำสำรที่ออกโดำบคุคลดงัิี ้
1. ธิำคำรพำณนชำ์ บรนษัทเงนิทุิ  หรือบรนษัทเครดนตฟองซนเอร์ ตำมกฎหมำำวำ่
ด้วำธุรกนจสถำบัิ กำรเงนิ 
2. ธิำคำรออมสนิ 
3. ธิำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
4. ธิำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
5. บรรษัทตลำดรองสนิเช่ือที่อำูอ่ำศำั 
6. ธิำคำรพฒัิำวนสำหกนจขิำดกลำงและขิำดำอ่มแหง่ประเทศไทำ  
7. ธิำคำรเพื่อกำรสง่ออกและ  ิำเข้ำแหง่ประเทศไทำ  
8. ธิำคำรอนสลำมแหง่ประเทศไทำ 
9. บรนษัทหลกัทรัพำ์ 
10. สถำบัิ กำรเงนิระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทำเป็ิสมำชนก 
11. สถำบัิ กำรเงนิตำ่งประเทศที่มีลกัษณะท ำิองเดีำวกบับคุคลตำม 1. – 9.) 

2 หิ่วำ CIS ของกองทุิ ใดกองทุิ หิึ่ง -  ไมเ่กนิ 1 ใิ 3 ของจ ำิวิหิ่วำ CIS ทัง้หมดของกองทุิ รวม หรือกองทุิ  
CIS ตำ่งประเทศ ที่ออกหิ่วำิั ้ิ   
-  อตัรำข้ำงต้ิไมใ่ช้กบักำรลงทุิ ใิหิ่วำ CIS ของกองทุิ ที่มีลกัษณะ
ครบถ้วิดงัิี ้โดำได้รับควำมเห็ิชอบจำกส ำิกังำิ  
(1) มีขิำดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึ ้ิ ใหมโ่ดำมีอำำไุมเ่กนิ 2 ปี  
(3) เสิอขำำตอ่ผู้ลงทุิ ใิวงกว้ำง  

 
ทัง้ิี ้กำรค ำิวณสดัสว่ิตำมิโำบำำกำรลงทุิ และอตัรำสว่ิกำรลงทุิ  ให้เป็ิไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุิ วำ่ด้วำกำรลงทุิ ของ
กองทุิ  และ/หรือ ที่แก้ไขเพน่มเตนม 
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ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  
 
1. ใิกรณีที่กองทุิ มีกำรลงทุิ เป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหิด แตต่อ่มำทรัพำ์สนิที่ลงทุิ มีคณุสมบตันที่เปลี่ำิแปลงไปจิเป็ิเหตใุห้ขำดคณุสมบตันใิ
กำรเป็ิทรัพำ์สนิที่กองทุิ สำมำรถลงทุิ ได้อีกตอ่ไป บรนษัทจดักำรต้องด ำเ นิิกำรดงัตอ่ไปิี ้ 
(1) จดัท ำรำำงำิโดำระบรุำำละเอีำดเก่ีำวกบัชื่อ จ ำิวิ อตัรำสว่ิกำรลงทุิ และวัิ ที่ทรัพำ์สนิขำดคณุสมบตัน และจดัสง่รำำงำิตอ่ส ำิกังำิ รวมทัง้
จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโำชิ์ ภำำใิวัิ ท ำกำรถดัจำกวัิ ที่เกนดกรณีดงักลำ่ว ตลอดจิจดัเก็บส ำเิำรำำงำิไว้ทีบ่รนษัทจดักำร  
(2) จ ำหิ่ำำทรัพำ์สนิที่ขำดคณุสมบตันภำำใิโอกำสแรกโดำค ำิึงถึงประโำชิ์ของผู้ลงทุิ เป็ิส ำคญั แตต้่องไมเ่กนิกวำ่ 90 วัิ ิบัแตว่ัิ ที่ทรัพำ์สนิิั ้ิ
ขำดคณุสมบตัน เว้ิแตเ่ป็ิกรณีตำมข้อ 4 ใิสว่ิิี ้ 
(3) เม่ือบรนษัทจดักำรสำมำรถจ ำหิ่ำำทรัพำ์สนิที่ขำดคณุสมบตัน หรือทรัพำ์สนิที่ขำดคณุสมบตันมีคณุสมบตันเปลี่ำิแปลงไปจิเป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหิดแล้ว บรนษัทจดักำรต้องจดัท ำรำำงำิข้อมลูเก่ีำวกบัชื่อ จ ำิวิ อตัรำสว่ิกำรลงทุิ ใิทรัพำ์สนิดงักลำ่ว รวมถึงวัิ ที่ได้จ ำหิ่ำำทรัพำ์สนิิั ้ิ
ออกไปหรือวัิ ที่ทรัพำ์สนิมีกำรเปลี่ำิแปลงคณุสมบตันแล้วแตก่รณี และให้จดัสง่รำำงำิตอ่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ให้ผู้ดแูล
ผลประโำชิ์ ภำำใิวัิ ท ำกำรถดัจำกวัิ ที่เกนดกรณีดงักลำ่ว  
 
2. ใิกรณีที่ทรัพำ์สนิใิขณะที่กองทุิ มีกำรลงทุิ เป็ิไปตำมอตัรำสว่ิกำรลงทุิ ที่ก ำหิด แตต่อ่มำกำรลงทุิ ไมเ่ป็ิไปตำมอตัรำสว่ิกำรลงทุิ เป็ิ
เวลำ 5 วัิ ท ำกำรตนดตอ่กัิ  โดำมนได้เกนดจำกกำรลงทุิ เพน่ม บรนษัทจดักำรต้องด ำเ นิิกำรดงัตอ่ไปิี ้ 
(1) จดัท ำรำำงำิโดำระบรุำำละเอีำดเก่ีำวกบัประเภท จ ำิวิ อตัรำสว่ิกำรลงทุิ  และวัิ ที่กำรลงทุิ ไมเ่ป็ิไปตำมอตัรำสว่ิกำรลงทุิ  และจดัสง่
รำำงำิตอ่ส ำิกังำิ รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโำชิ์ ภำำใิ 3 วัิ ท ำกำริบัแตว่ัิ ครบระำะเวลำดงักลำ่ว ตลอดจิจดัเก็บส ำเิำรำำงำิไว้ที่บรนษัท
จดักำร  
(2) ไมล่งทุิ เพน่มเตนมใิทรัพำ์สนิที่เกนิอตัรำสว่ิกำรลงทุิ จิกวำ่จะสำมำรถแก้ไขให้เป็ิไปตำมอตัรำสว่ิกำรลงทุิ ที่ก ำหิด  
(3) แก้ไขให้เป็ิไปตำมอตัรำสว่ิกำรลงทุิ ที่ก ำหิดภำำใิโอกำสแรกโดำค ำิึงถึงประโำชิ์ของผู้ลงทุิ เป็ิส ำคัญ แตต้่องไมเ่กนิระำะเวลำดงัิี ้เว้ิแต่
เป็ิกรณีตำมข้อ 4 ใิสว่ิิี ้ 
(ก( 30 วัิ ิบัแตว่ัิ สน ้ิ รอบระำะเวลำบญัชี ใิกรณีที่ไมเ่ป็ิไปตำมอตัรำสว่ิกำรลงทุิ ที่ค ำิวณตำมประเภททรัพำ์สนิ ส ำหรับกำรลงทุิ ใิเงนิฝำกหรือ
ตรำสำรเทีำบเทำ่เงนิฝำก ตัว๋แลกเงนิหรือตัว๋สญัญำใช้เงนิ ตำมข้อ 1 ใิสว่ิที ่3  
(ข( 90 วัิ ิบัแตว่ัิ ครบระำะเวลำดงักลำ่ว ส ำหรับกรณีอ่ืิใดิอกเหิือจำกกรณีตำม )3) (ก(  
(4) เม่ือบรนษัทจดักำรสำมำรถแก้ไขจิเป็ิไปตำมอตัรำสว่ิกำรลงทุิ ที่ก ำหิดแล้ว บรนษัทจดักำรต้องจดัท ำรำำงำิข้อมลูเก่ีำวกบัชื่อ จ ำิวิ อตัรำสว่ิ
กำรลงทุิ ใิทรัพำ์สนิดงักลำ่ว รวมถึงวัิ ที่สำมำรถแก้ไขให้เป็ิไปตำมอตัรำสว่ิกำรลงทุิ  แล้วแตก่รณี และจดัสง่รำำงำิตอ่ส ำิกังำิ รวมทัง้จดัสง่ตอ่
ผู้ดแูลผลประโำชิ์ ภำำใิวัิ ท ำกำรถดัจำกวัิ ที่มีกำรแก้ไขจิเป็ิไปตำมอตัรำสว่ิกำรลงทุิ ิั ้ิ   
 
3. ใิกรณีที่กองทุิ มีกำรลงทุิ เป็ิไปตำมอตัรำสว่ิกำรลงทุิ ที่ก ำหิดแตต่อ่มำมีกรณีดงัตอ่ไปิี ้จิเป็ิเหตใุห้ไมเ่ป็ิไปตำมอตัรำสว่ิกำรลงทุิ  ให้
บรนษัทจดักำรปฏนบตันให้เป็ิไปตำมข้อ 2. หรือข้อ 3. แล้วแตก่รณี โดำอิโุลม  
(1) กรณีที่กองทุิ มีกำรลงทุิ หรือได้สนทธนจำกกำรเป็ิผู้ ถือหลกัทรัพำ์ตำมสดัสว่ิที่มีอำูเ่ดนมิั ้ิ   
(2) กรณีที่กองทุิ ได้รับทรัพำ์สนิมำจำกกำรบรนจำค  
 
4. ใิกรณีที่มีเหตสุดุวนสำัหรือเหตจุ ำเป็ิอ่ืิใดท ำให้บรนษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเ นิิกำรแก้ไขเพ่ือให้กำรลงทุิ เป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหิดใิข้อ 1 (2) 
หรือข้อ 2 (3) หรือบรนษัทจดักำรมีควำมเห็ิวำ่กำรด ำเ นิิกำรดงักลำ่วจะไมเ่ป็ิประโำชิ์ตอ่ผู้ลงทุิ  บรนษัทจดักำรสำมำรถใช้ดลุำพน นิจด ำเ นิิกำรตำม
ควำมเหมำะสมได้โดำต้องค ำิึงถึงประโำชิ์ของผู้ลงทุิ เป็ิส ำคญั และต้องสง่รำำงำิเก่ีำวกบักำรด ำเ นิิกำรของบรนษัทจดักำรใิเร่ืองดงักลำ่วตอ่
ส ำิกังำิ ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ และผู้ดแูลผลประโำชิ์ของกองทุิ รวม ก่อิครบระำะเวลำที่ต้องแก้ไขให้เป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์ดงักลำ่ว ทัง้ิี ้ใิกำรจดัสง่
รำำงำิดงักลำ่วให้กบัผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  บรนษัทจดักำรสำมำรถด ำเ นิิกำรโดำวนธีกำรเผำแพร่บิเว็บไซต์ของบรนษัทจดักำรแทิได้  
 
ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  
 
1. ใิกรณีที่กองทุิ มีสดัสว่ิกำรลงทุิ ไมเ่ป็ิไปตำมิโำบำำกำรลงทุิ ตำมกำรจดัแบง่ประเภทของกองทุิ  บรนษัทจดักำรต้องด ำเ นิิกำรดงัตอ่ไปิี  ้ 
(1) จดัท ำรำำงำิเก่ีำวกบักำรลงทุิ ที่ไมเ่ป็ิไปตำมิโำบำำกำรลงทุิ  พร้อมทัง้เหตผุลที่ท ำให้มีกำรลงทุิ ไมเ่ป็ิไปตำมิโำบำำกำรลงทุิ  และจดัสง่
รำำงำิตอ่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโำชิ์ ภำำใิวัิ ท ำกำรถดัจำกวัิ ที่ไมเ่ป็ิไปตำมิโำบำำกำรลงทุิ  ตลอดจิ
จดัเก็บส ำเิำรำำงำิไว้ที่บรนษัทจดักำร  
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(2) ด ำเ นิิกำรแก้ไขให้สดัสว่ิกำรลงทุิ ของกองทุิ เป็ิไปตำมิโำบำำกำรลงทุิ หรือด ำเ นิิกำรเปลี่ำิแปลงประเภทกองทุิ  ทัง้ิีต้ำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหิดใิข้อ 2 ใิสว่ิิี ้ 
 
2. ใิกรณีที่กำรลงทุิ ของกองทุิ รวมไมเ่ป็ิไปตำมิโำบำำกำรลงทุิ ตำมกำรจดัแบง่ประเภทของกองทุิ  ให้บรนษัทจดักำรด ำเ นิิกำรแก้ไขสดัสว่ิกำร
ลงทุิ ของกองทุิ รวมให้เป็ิไปตำมิโำบำำกำรลงทุิ ภำำใิ 90 วัิ ิบัแตว่ัิ ที่สดัสว่ิกำรลงทุิ ของกองทุิ รวมไมเ่ป็ิไปตำมิโำบำำกำรลงทุิ  เว้ิ
แตบ่รนษัทจดักำรจะได้รับมตนจำกผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ให้เปลี่ำิแปลงประเภทของกองทุิ รวมภำำใิก ำหิดเวลำดงักลำ่ว  
 
ใิกำรเปลี่ำิแปลงประเภทของกองทุิ รวมตำมวรรคหิึ่ง บรนษัทจดักำรต้องจดัให้มีวนธีกำรใิกำรให้สนทธนแกผู่้ ถือหิว่ำลงทุิ เดนมใิกำรที่จะออกจำก
กองทุิ รวมก่อิที่กำรเปลี่ำิแปลงประเภทของกองทุิ รวมจะมีผลบงัคบัใช้ โดำวนธีกำรดงักลำ่วต้องมีระำะเวลำเพีำงพอและเป็ิธรรมตอ่ผู้ ถือหิ่วำ
ลงทุิ  รวมทัง้เม่ือได้รับมตนจำกผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ให้เปลี่ำิแปลงประเภทของกองทุิ รวมแล้ว บรนษัทจดักำรต้องงดเก็บคำ่ธรรมเิีำมกำรรับซือ้คืิหิ่วำ
ลงทุิ จำกผู้ ถือหิ่วำลงทุิ )ถ้ำมี( ทกุรำำจิกวำ่กำรเปลี่ำิแปลงดงักลำ่วจะมีผลใช้บงัคบั และใิกรณีที่ครบก ำหิด 90 วัิ ิบัแตว่ัิ ทีส่ดัสว่ิกำรลงทุิ
ไมเ่ป็ิไปตำมิโำบำำกำรลงทุิ  แตก่ำรเปลี่ำิแปลงประเภทของกองทุิ รวมำงัไม่มีผลใช้บงัคบั บรนษัทจดักำรต้องไมเ่สิอขำำหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ
รวมิั ้ิ เพน่มเตนม  
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. กำรแบง่ช นิดหิ่วำลงทุิ  : ไมมี่  
 
4.2. ประเภทกำรแบง่ช นิดหิ่วำลงทุิ  : ไมมี่  
 
4.3. รำำละเอีำดเพน่มเตนม )กำรแบง่ช นิดหิ่วำลงทุิ ( :  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 
5.1. ชอ่งทำงกำรเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรก :  
 
- Internet 
- Tele-Bank 
- บรนษัทจดักำร 
- ผู้สิบัสิุิ กำรขำำหรือรับซือ้คืิ 
 
5.2. รำำละเอีำดกำรเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรก :  

5.2.1. วนธีกำรขอรับหิงัสือชีช้วิ ใบค ำสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ  และใบค ำขอเปน ดบญัชีกองทุิ   
 
บรนษัทจดักำรและผู้สิบัสิุิ จะจดัสง่หิงัสือชีช้วิสว่ิสรุปข้อมลูส ำคญัทีผู่้ลงทุิ ควรทรำบ พร้อมกบัใบค ำสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ให้ผู้ที่สิใจลงทุิ และ
บรนษัทจดักำรจะจดัให้มีหิงัสือชีช้วิสว่ิข้อมลูโครงกำรไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบรนษัทจดักำรและ ณ สถำิทีต่นดตอ่ทกุแหง่ของผู้สิบัสิุิ   
 
ผู้สิใจลงทุิ สำมำรถขอรับหิงัสือชีช้วิสว่ิข้อมลูโครงกำร ใบค ำสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ และใบค ำขอเปน ดบญัชีกองทุิ  ได้ที่ที่ท ำกำรทกุแห่งของบรนษัทจดักำร
และ ณ สถำิที่ตนดตอ่ทกุแหง่ของผู้สิบัสิุิ ทกุวัิ ใิเวลำท ำกำร  
 
5.2.2. วนธีกำรสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ  :  
 
เม่ือผู้จองซือ้เปน ดบญัชีกองทุิ แล้ว จะสำมำรถจองซือ้หิ่วำลงทุิ ครัง้แรกได้โดำจะต้องเป็ิจ ำิวิเงนิไมต่ ่ำกวำ่ 10,000 บำท ใิกำรจองซือ้แตล่ะครัง้ 
ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนใิกำรพนจำรณำกำรท ำรำำกำรซือ้หิ่วำลงทุิ ให้กบัผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่มีมลูคำ่ต ำ่กวำ่ที่ก ำหิดข้ำงต้ิ หรือไมก็่ได้ โดำ
ขึ ้ิ อำูก่บัดลุำพน นิจของบรนษัทจดักำร กำรช ำระเงนิคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ  หำกมนใชก่รณีกำรสบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ  ผู้สัง่ซือ้หิ่วำลงทุิจะต้องช ำระเงนิคำ่ซือ้
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หิ่วำลงทุิ ด้วำเงนิเต็มมลูคำ่จะหกักลบลบหิีก้บับรนษัทจดักำรไมไ่ด้ ทัง้ิี ้เพื่อประโำชิ์สงูสดุของกองทุิ เป็ิส ำคญั บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะไม่
รับสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ จำกบำงกองทุิ มำำงักองทุิ เปน ดกรุงศรีตรำสำรหิีต้ำ่งประเทศ 1Y21  โดำขึ ้ิ อำูก่บัดลุำพน นิจของบรนษัทจดักำร  
 
ผู้จองซือ้ต้องกรอกค ำสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ  พร้อมทัง้สง่ค ำขอเปน ดบญัชีกองทุิ  ค ำสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ  และเอกสำรประกอบกำรเปน ดบญัชีใิข้อ 5.2.5 เร่ือง 
“เอกสำรหลกัฐำิใิกำรเปน ดบญัช”ี และช ำระเงนิคำ่จองซือ้จิเต็มมลูคำ่ที่บรนษัทจดักำร หรือผู้ สิบัสิุิ  ตำมวัิ และเวลำที่ระบไุว้ใิด้ำิหิ้ำของหิงัสือ
ชีช้วิโดำมีชอ่งทำงกำรสัง่ซือ้และ/หรือวนธีกำรช ำระเงนิ ดงัิี ้ 
 
5.2.2.1  กรณีจองซือ้ผ่ำิ บมจ. ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำ  
 
ผู้จองซือ้อำจช ำระเป็ิเงนิสด ค ำสัง่หกับญัชีเงนิฝำกที่ บมจ. ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำ เช็ค หรือดรำฟต์ ที่ธิำคำรสำมำรถเรีำกเก็บได้ใิวัิ เดีำวกบัวัิ ที่
จองซือ้หิ่วำลงทุิ  โดำผู้ช ำระเป็ิเช็คต้องขีดคร่อม สัง่จำ่ำ “บญัชีรับช ำระคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ  บลจ.กรุงศรี” ซึง่บรนษัทจดักำรจะเปน ดเป็ิบญัชีกระแส
รำำวัิ ไว้กบั บมจ. ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำ  
 
5.2.2.2   กรณีจองซือ้ผ่ำิบรนษัทจดักำร หรือ ผู้สิบัสิุิ กำรขำำหรือรับซือ้คืิ อ่ืิ  
 
ผู้จองซือ้อำจช ำระเป็ิเงนิสด เงนิโอิ เช็ค ดรำฟต์ ได้ที่บรนษัทจดักำรหรือผู้สิบัสิุิ กำรขำำหรือรับซือ้คืิอ่ืิ โดำสำมำรถโอิเงนิหรือสัง่จำ่ำเป็ิเช็คขีด
คร่อมเข้ำบญัชี “บญัชีจองซือ้หิ่วำลงทุิ  บลจ.กรุงศรี” ซึง่บรนษัทจดักำรจะเปน ดเป็ิบญัชีกระแสรำำวัิ ของ บมจ. ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำ, บมจ. ธิำคำร
ไทำพำณนชำ์, บมจ.ธิำคำรกรุงเทพ, บมจ.ธิำคำรกสนกรไทำ, ธิำคำรซนตีแ้บงก์ สำขำกรุงเทพฯ, บมจ. ธิำคำรำโูอบี, บมจ. ธิำคำรกรุงไทำ, บมจ. 
ธิำคำรทหำรไทำ, บมจ. ธิำคำรธิชำต, บมจ. ธิำคำร แลิด์ แอิด์ เฮ้ำส์ เพ่ือรำำำอ่ำ, บมจ. ธิำคำรเกีำรตนิำคนิ, บมจ. ธิำคำรไทำเครดนตเพื่อ
รำำำอ่ำ, ธิำคำรออมสนิ, บมจ.ธิำคำรทนสโก้ หรือที่บรนษัทจดักำรก ำหิดเพน่มเตนม หลงัจำกที่ได้รับช ำระเงนิคำ่จองซือ้หิ่วำลงทุิ จำกผู้จองซือ้แล้ว 
บรนษัทจดักำรหรือผู้สิบัสิุิ จะมอบส ำเิำค ำขอเปน ดบญัชีกองทุิ  และส ำเิำค ำสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ทีล่งิำมรับรองควำมถกูต้องแล้วแก่ผู้จองซือ้หิ่วำ
ลงทุิ เป็ิหลกัฐำิ ทัง้ิี ้กำรจองซือ้หิ่วำลงทุิ จะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบรนษัทจดักำรได้รับเงนิคำ่จองซือ้หิ่วำลงทุิ เต็มจ ำิวิแล้ว และสนทธนของผู้ ถือหิ่วำ
ลงทุิ จะเกนดขึ ้ิ หลงัจำกิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ ได้บัิ ทกึข้อมลูกำรซือ้หิ่วำลงทุิ ของผู้จองซือ้หิ่วำลงทุิ ใิสมดุทะเบีำิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ แล้ว
เทำ่ิั ้ิ    
 
ใิกรณีที่ผู้จองซือ้หิ่วำลงทุิ ช ำระเงนิคำ่จองซือ้หิ่วำลงทุิ เป็ิเช็ค หรือ ดรำฟต์ ที่ไมส่ำมำรถเรีำกเก็บเงนิได้ใิวัิ ที่สัง่ซือ้ไม่วำ่ด้วำเหตใุด หรือกรณีที่
เช็คหรือดรำฟต์ดงักลำ่วถกูปฏนเสธกำรจำ่ำเงนิ หรือกรณีที่บรนษัทจดักำรมนได้รับเงนิคำ่จองซือ้หิ่วำลงทุิ จำกบรนษัทบตัรเครดนตหรือธิำคำรที่ผู้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดนตอำู ่ภำำใิวัิ ท ำกำรถดัจำกวัิ ที่สัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ  บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรำกเลนกรำำกำรจองซือ้ิั ้ิ และแจ้งให้ผู้จองซือ้หิ่วำลงทุิ
ทรำบทำงโทรศพัท์ หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำงอนเล็กทรอ นิกส์ )e-mail)  
 
ใิกำรช ำระเงนิคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ  หำกมนใชก่รณีกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ  ผู้สัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ จะต้องช ำระเงนิคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ ด้วำเงนิเต็มมลูคำ่จะหกั
กลบลบหิีก้บับรนษัทจดักำรไมไ่ด้  
 
ผู้จองซือ้หิ่วำลงทุิ ที่ได้ช ำระเงนิคำ่จองซือ้หิ่วำลงทุิ เต็มจ ำิวิแล้ว จะเพนกถอิกำรจองซือ้หิ่วำลงทุิ และขอคืิเงนิคำ่จองซือ้ไมไ่ด้ ทัง้ิี ้บรนษัท
จดักำรขอสงวิสนทธนที่จะพนจำรณำให้เพนกถอิกำรจองซือ้หิ่วำลงทุิ ได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็ิและสมควร โดำขึ ้ิ อำูก่บัดลุำพน นิจของบรนษัทจดักำร  
 
5.2.2.3  วนธีกำรจองซือ้หิ่วำลงทุิ ผ่ำิระบบโทรศพัท์อตัโิมตันของบรนษัทจดักำร  
 
ก( กำรขอใช้บรนกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ผ่ำิทำงระบบโทรศพัท์อตัโิมตันของบรนษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บรนกำรผ่ำิระบบโทรศพัท์
อตัโิมตันหรืออนิเทอร์เิ็ตของบรนษัทจดักำร และหิงัสือขอให้หกับญัชีเงนิฝำกธิำคำรพำณนชำ์ตำมรำำชื่อที่บรนษัทจดักำรก ำหิดไว้ ซึง่สำมำรถขอ
เอกสำรดงักลำ่วได้ที่บรนษัทจดักำร ใิกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ำงัมนได้เปน ดบญัชีกองทุิ  จะต้องด ำเ นิิกำรตำมขั ้ิ ตอิใิหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำิใิกำรขอเปน ด
บญัชี” และซือ้หิ่วำลงทุิ ครัง้แรกผ่ำิบรนษัทจดักำรหรือผู้สิบัสิุิ ก่อิทกุครัง้  
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บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรจดัสง่รหสัประจ ำตวัผู้ ถือหิ่วำลงทุิ เพ่ือใช้ใิกำรท ำรำำกำรผำ่ิระบบโทรศพัท์อตัโิมตันของบรนษัทจดักำร ซึง่ผู้ ถือรหสั
ประจ ำตวัต้องเก็บรักษำไว้เป็ิควำมลบั ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรจะไมรั่บผนดชอบใด ๆ ทัง้สน ้ิ  ใิกรณีที่บคุคลที่มนใชเ่จ้ำของรหสัประจ ำตวัของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ
ท ำรำำกำรผำ่ิทำงระบบโทรศพัท์อตัโิมตันของบรนษัทจดักำร  
 
ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ สำมำรถเปลี่ำิแปลงรหสัประจ ำตวัผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ได้ด้วำติเอง ผ่ำิระบบโทรศพัท์อตัโิมตันของบรนษัทจดักำร  
 
ข( กำรใช้บรนกำร  
 
ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ สำมำรถสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ได้ตลอด 24 ชัว่โมงใิชว่งระำะเวลำเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรกและจะต้องท ำกำรสัง่ซือ้ให้เสร็จสน ้ิ ภำำใิ
เวลำ 15.30 ิ. ของวัิ สดุท้ำำของกำรเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรกดงักลำ่ว  
 
ใิกรณีที่กำรช ำระคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ โดำวนธีหกับญัชีเงนิฝำก ำงัไมส่ำมำรถำืิำัิ กำรผ่ำิเงนิเข้ำบญัชีจองซือ้หิ่วำลงทุิ ที่เปน ดไว้ทีธ่ิำคำรพำณนชำ์ใิ
เขตกรุงเทพมหำิครได้ ไมว่ำ่ด้วำเหตใุดก็ตำม บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะถือวำ่รำำกำรซือ้หิ่วำลงทุิ ดงักลำ่วเป็ิรำำกำรซือ้ใิวัิ ที่  ิำคำ่ซือ้หิ่วำ
ลงทุิ เข้ำบญัชีจองซือ้หิ่วำลงทุิ ที่เปน ดไว้ดงักลำ่วได้  
 
บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะพนจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำำกำรของผู้สัง่ซือ้ ภำำใต้หลกัฐำิทีป่รำกฏอำูท่ี่บรนษัทจดักำรเป็ิหลกัฐำิอ้ำงอนงเทำ่ิั ้ิ   
 
บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรหกัเงนิตำมจ ำิวิเงนิคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ  จำกบญัชีเงนิฝำกของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ใิหิงัสือขอให้หกับญัชีเงนิฝำกธิำคำร
พำณนชำ์ ใิกรณีที่เงนิใิบญัชีไมเ่พีำงพอ หรือบรนษัทจดักำรไมส่ำมำรถหกัเงนิคำ่ซือ้ได้หรือรำำกำรค ำสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่ำ่ด้วำสำเหตใุด บรนษัทจดักำรหรือ
ผู้สิบัสิุิ จะำกเลนกค ำสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ  โดำผู้สัง่ซือ้สำมำรถใช้บรนกำรสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ใหมไ่ด้ตำมปกตน  
อิึ่ง ผู้สัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ผ่ำิบรนกำรดงักลำ่ว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใช้จำ่ำใิกำรด ำเ นิิกำรหกับญัชีเงนิฝำกธิำคำรพำณนชำ์เทำ่ิั ้ิ  โดำเป็ิคำ่ธรรมเิีำม
ตำมอตัรำและเง่ือิไขปกตนที่ธิำคำรพำณนชำ์เรีำกเก็บเม่ือมีค ำสัง่ขอให้หกับญัชีเงนิฝำกธิำคำร  
 
ค( เง่ือิไขกำรใช้บรนกำร  
 
1) ใิกำรสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ  ผู้สัง่ซือ้จะต้องอำ่ิค ำแิะ  ิำของบรนษัทจดักำรและปฏนบตันจิครบขั ้ิ ตอิกำรสัง่ซือ้หิว่ำลงทุิ ผำ่ิระบบโทรศพัท์อตัโิมตัน 
ทัง้ิี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดำืิำัิ ควำมถกูต้อง ภำำหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวิกำรท ำรำำกำรให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดำืิำัิ ควำมถกูต้องแล้ว จะเพนกถอิรำำกำรสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สน ้ิ  ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะพนจำรณำ
ให้เพนกถอิกำรจองซือ้หิ่วำลงทุิ ได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็ิและสมควร โดำขึ ้ิ อำูก่บัดลุำพน นิจของบรนษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบัิ ทกึรำำกำรที่ออกจำกเคร่ืองอนเล็กทรอ นิกส์อตัโิมตันหรือเคร่ืองโทรสำรของผู้สัง่ซือ้ สำมำรถใช้เป็ิเอกสำรประกอบกำรท ำรำำกำรได้
เทำ่ิั ้ิ   
 
บรนษัทจดักำรจะพนจำรณำจำกหลกัฐำิที่ปรำกฏอำูก่บับรนษัทจดักำรเป็ิหลกัฐำิกำรท ำรำำกำรที่สมบรูณ์และอ้ำงอนงได้ ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ จะได้รับหิงัสือ
รับรองสนทธนใิหิ่วำลงทุิ เม่ือรำำกำรซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะหำดุระบบงำิเป็ิกำรชัว่ครำวโดำทัิ ทีโดำไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บรนกำรทรำบลว่งหิ้ำ ใิกรณีที่เกนดข้อผนดพลำดจำกระบบ
กำรให้บรนกำร หรือกรณีอ่ืิใดที่อำู่ิ อกเหิือควำมควบคมุของบรนษัทจดักำร บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำำใิ 30 วัิ
ิบัตัง้แตว่ัิ ถดัจำกวัิ ที่เกนดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะปน ดกำรให้บรนกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทุิ ทรำบลว่งหิ้ำไม่ิ ้อำกวำ่ 3 วัิ ท ำกำร ก่อิปน ด
กำรให้บรนกำรดงักลำ่ว โดำจะปน ดประกำศไว้ที่ส ำิกังำิของบรนษัทจดักำรและผู้สิบัสิุิ  รวมทัง้ประกำศไว้ใิระบบโทรศพัท์ของบรนษัทจดักำร  
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5.2.2.4  วนธีกำรจองซือ้หิ่วำลงทุิ ผ่ำิระบบอนิเทอร์เิ็ตของบรนษัทจดักำร  
 
ก( กำรขอใช้บรนกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ผ่ำิระบบอนิเทอร์เิ็ตของบรนษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บรนกำรผ่ำิระบบโทรศพัท์อตัโิมตันหรือ
อนิเทอร์เิ็ตของบรนษัทจดักำร และหิงัสือขอให้หกับญัชีเงนิฝำกธิำคำรพำณนชำ์ตำมรำำชื่อที่บรนษัทจดักำรก ำหิดไว้ ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วได้ที่
บรนษัทจดักำร ใิกรณีทีผู่้สัง่ซือ้ำงัมนได้เปน ดบญัชีกองทุิ  จะต้องด ำเ นิิกำรตำมขั ้ิ ตอิใิหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำิใิกำรขอเปน ดบญัช”ี และซือ้หิ่วำ
ลงทุิ ครัง้แรกผ่ำิบรนษัทจดักำรหรือผู้สิบัสิุิ ก่อิทกุครัง้  
 
บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรจดัสง่รหสัประจ ำตวัผู้ ถือหิ่วำลงทุิ เพ่ือใช้ใิกำรท ำรำำกำรผำ่ิระบบอนิเทอร์เิ็ตของบรนษัทจดักำร ซึง่ผู้ ถือรหสัประจ ำตวั
ต้องเก็บรักษำไว้เป็ิควำมลบั ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรจะไมรั่บผนดชอบใด ๆ ทัง้สน ้ิ  ใิกรณีที่บคุคลที่มนใชเ่จ้ำของรหสัประจ ำตวัของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ท ำรำำกำร
ผ่ำิระบบอนิเทอร์เิ็ตของบรนษัทจดักำร  
 
ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ สำมำรถเปลี่ำิแปลงรหสัประจ ำตวัผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ได้ด้วำติเอง ผ่ำิระบบอนิเทอร์เิ็ตของบรนษัทจดักำร  
 
ข( กำรใช้บรนกำร  
 
ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ สำมำรถสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ได้ตลอด 24 ชัว่โมงใิชว่งระำะเวลำเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรกและจะต้องท ำกำรสัง่ซือ้ให้เสร็จสน ้ิ ภำำใิ
เวลำ 15.30 ิ. ของวัิ สดุท้ำำของกำรเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรกดงักลำ่ว  
 
ใิกรณีที่กำรช ำระคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ โดำวนธีหกับญัชีเงนิฝำก ำงัไมส่ำมำรถำืิำัิ กำรผ่ำิเงนิเข้ำบญัชีจองซือ้หิ่วำลงทุิ ที่เปน ดไว้ทีธ่ิำคำรพำณนชำ์ใิ
เขตกรุงเทพมหำิครได้ ไมว่ำ่ด้วำเหตใุดก็ตำม บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะถือวำ่รำำกำรซือ้หิ่วำลงทุิ ดงักลำ่วเป็ิรำำกำรซือ้ใิวัิ ที่  ิำคำ่ซือ้หิ่วำ
ลงทุิ เข้ำบญัชีจองซือ้หิ่วำลงทุิ ที่เปน ดไว้ดงักลำ่วได้  
 
บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะพนจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำำกำรของผู้สัง่ซือ้ ภำำใต้หลกัฐำิทีป่รำกฏอำูท่ี่บรนษัทจดักำรเป็ิหลกัฐำิอ้ำงอนงเทำ่ิั ้ิ   
 
บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรหกัเงนิตำมจ ำิวิเงนิคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ  จำกบญัชีเงนิฝำกของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ใิหิงัสือขอให้หกับญัชีเงนิฝำกธิำคำร
พำณนชำ์ ใิกรณีที่เงนิใิบญัชีไมเ่พีำงพอ หรือบรนษัทจดักำรไมส่ำมำรถหกัเงนิคำ่ซือ้ได้หรือรำำกำรค ำสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่ำ่ด้วำสำเหตใุด บรนษัทจดักำรหรือ
ผู้สิบัสิุิ จะำกเลนกค ำสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ  โดำผู้สัง่ซือ้สำมำรถใช้บรนกำรสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ใหมไ่ด้ตำมปกตน  
 
อิึ่ง ผู้สัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ผ่ำิบรนกำรดงักลำ่ว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใช้จำ่ำใิกำรด ำเ นิิกำรหกับญัชีเงนิฝำกธิำคำรพำณนชำ์เทำ่ิั ้ิ  โดำเป็ิคำ่ธรรมเิีำม
ตำมอตัรำและเง่ือิไขปกตนที่ธิำคำรพำณนชำ์เรีำกเก็บเม่ือมีค ำสัง่ขอให้หกับญัชีเงนิฝำกธิำคำร  
 
ค( เง่ือิไขกำรใช้บรนกำร  
 
1) ใิกำรสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ  ผู้สัง่ซือ้จะต้องอำ่ิค ำแิะ  ิำของบรนษัทจดักำรและปฏนบตันจิครบขั ้ิ ตอิกำรสัง่ซือ้หิว่ำลงทุิ ผำ่ิระบบอนิเทอร์เิ็ต  
ทัง้ิี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดำืิำัิ ควำมถกูต้อง ภำำหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวิกำรท ำรำำกำรให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดำืิำัิ ควำมถกูต้องแล้ว จะเพนกถอิรำำกำรสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สน ้ิ  ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะพนจำรณำ
ให้เพนกถอิกำรจองซือ้หิ่วำลงทุิ ได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็ิและสมควร โดำขึ ้ิ อำูก่บัดลุำพน นิจของบรนษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบัิ ทกึรำำกำรที่พนมพ์ออกจำกระบบอนิเทอร์เิ็ต สำมำรถใช้เป็ิเอกสำรประกอบกำรท ำรำำกำรได้เทำ่ิั ้ิ  บรนษัทจดักำรจะพนจำรณำจำก
หลกัฐำิที่ปรำกฏอำูก่บับรนษัทจดักำรเป็ิหลกัฐำิกำรท ำรำำกำรทีส่มบรูณ์และอ้ำงอนงได้ ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ จะได้รับหิงัสือรับรองสนทธนใิหิ่วำลงทุิ เม่ือ
รำำกำรซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 



กองทุิ เปน ดกรุงศรีตรำสำรหิีต้่ำงประเทศ 1Y21                                                             24/01/2019    Page 29 

4) บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะหำดุระบบงำิเป็ิกำรชัว่ครำวโดำทัิ ทีโดำไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บรนกำรทรำบลว่งหิ้ำ ใิกรณีที่เกนดข้อผนดพลำดจำกระบบ
กำรให้บรนกำร หรือกรณีอ่ืิใดที่อำู่ิ อกเหิือควำมควบคมุของบรนษัทจดักำร บรนษัทจัดกำรจะด ำเ นิิกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำำใิ 30 วัิ
ิบัตัง้แตว่ัิ ถดัจำกวัิ ที่เกนดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะปน ดกำรให้บรนกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทุิ ทรำบลว่งหิ้ำไม่ิ ้อำกวำ่ 3 วัิ ท ำกำร ก่อิปน ด
กำรให้บรนกำรดงักลำ่ว โดำจะปน ดประกำศไว้ที่ส ำิกังำิของบรนษัทจดักำรและผู้สิบัสิุิ  รวมทัง้ประกำศไว้ใิระบบอนิเทอร์เิ็ตของบรนษัทจดักำร  
 
5.2.2.5  วนธีกำรซือ้หิ่วำลงทุิ ผ่ำิระบบอนิเทอร์เิ็ตของบมจ. ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำ  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ผ่ำิระบบอนิเทอร์เิ็ตของบมจ. ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บรนกำรผ่ำิระบบ
อนิเทอร์เิ็ตของบมจ. ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำ และหิงัสือขอให้หกับญัชีเงนิฝำกธิำคำร ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วได้ทีบ่มจ. ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำ 
ใิกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ำงัมนได้เปน ดบญัชีกองทุิ  จะต้องด ำเ นิิกำรตำมขั ้ิ ตอิใิหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำิใิกำรขอเปน ดบญัชี” ก่อิทกุครัง้  
 
ผู้ลงทุิ สำมำรถสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ได้ตลอด 24 ชัว่โมงใิชว่งระำะเวลำเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรกและจะต้องท ำกำรสัง่ซือ้ให้เสร็จสน ้ิ ภำำใิเวลำ 
15.30 ิ. ของวัิ สดุท้ำำของกำรเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรกดงักลำ่ว ผำ่ิระบบอนิเทอร์เิ็ตที่บมจ. ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำก ำหิดไว้ ทัง้ิี ้ให้ปฏนบตัน
ตำมขั ้ิ ตอิกำรท ำรำำกำรที่ระบบุิหิ้ำจอระบบอนิเทอร์เิ็ตของ บมจ.ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำ  
 
ผู้สัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ที่ได้ช ำระเงนิคำ่สัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ แล้วไมว่ำ่ด้วำกรณีใดๆ จะเพนกถอิกำรสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ และขอเงนิคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ คืิไมไ่ด้ ทัง้ิี ้
บรนษัทจดักำรหรือผู้สิบัสิุิ ขอสงวิสนทธนที่จะพนจำรณำให้เพนกถอิกำรจองซือ้หิ่วำลงทุิ ได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็ิและสมควร โดำขึ ้ิ อำูก่บัดุลำพน นิจของ
บรนษัทจดักำรหรือผู้สิบัสิุิ   
 
หำกเกนดข้อผนดพลำดใดๆ ใิกำรสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ผำ่ิระบบอนิเทอร์เิ็ตของ บมจ. ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำ ธิำคำรใิฐำิะผู้สิบัสิุิ จะด ำเ นิิกำร
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผนดพลำดให้เป็ิไปตำมแิวทำงที่ธิำคำรแหง่ประเทศไทำก ำหิดให้แล้วเสร็จภำำใิ 30 วัิ  ิบัจำกวัิ ที่ได้รับแจ้งจำกผู้ ถือหิ่วำ
ลงทุิ   
 
5.2.2.6   กำรซือ้หิ่วำลงทุิ ผ่ำิชอ่งทำงอ่ืิๆ ที่จะมีขึ ้ิ ใิอิำคต  
 
บรนษัทจดักำรและ/หรือผู้สิบัสิุิ อำจเพน่มเตนมช่องทำงกำรท ำรำำกำรซือ้หิ่วำลงทุิ อ่ืิใดที่จะมีขึ ้ิ ใิอิำคต เพ่ืออ ำิวำควำมสะดวกตอ่ผู้ลงทุิ  โดำ
บรนษัทจดักำรจะแจ้งกำรเพน่มเตนมชอ่งทำงดงักลำ่วให้ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ลว่งหิ้ำ โดำจะแจ้งชอ่งทำงที่เพน่มเตนม โดำระบมุำพร้อมกบั
กำรำื่ิเอกสำรแสดงควำมครบถ้วิของข้อมลูและ/หรือกำรำื่ิหิงัสือชีช้วิเพื่อเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรกของกองทุิ   
 
5.2.3. กำรจดัสรรหิ่วำลงทุิ  :  
 
ผู้จองซือ้หิ่วำลงทุิ จะได้รับกำรจดัสรรหิ่วำลงทุิ ตำมที่จองซือ้ หลงัจำกที่บรนษัทจดักำรได้รับช ำระเงนิคำ่จองซือ้หิ่วำลงทุิ เต็มจ ำิวิและใบจองซือ้
ที่ถกูต้องครบถ้วิแล้ว ใิกรณีที่มีกำรจองซือ้หิ่วำลงทุิ เกนิกวำ่จ ำิวิเงนิทุิ ของโครงกำร กำรจดัสรรหิ่วำลงทุิ ให้อำูใ่ิดลุำพน นิจของบรนษัทจดักำร 
โดำใช้หลกักำร “สัง่ซือ้ก่อิ ได้ก่อิ” ใิกรณีที่จองซือ้คิละวัิ  และใิกรณีทีจ่องซือ้ใิวัิ เดีำวกัิ  ซึง่มีจ ำิวิหิ่วำลงทุิ คงเหลือตำมจ ำิวิเงนิทุิ
ของโครงกำรไมเ่พีำงพอต่อกำรจดัสรรใิวัิ เดีำวกัิ ิั ้ิ  บรนษัทจดักำรจะจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทกุรำำใิวัิ ดงักลำ่วตำมสดัสว่ิจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จอง
ซือ้ของแตล่ะรำำ บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะตดัสนทธนผู้จองซือ้ที่ปฏนบตันไมเ่ป็ิไปตำมที่โครงกำรก ำหิดเก่ีำวกบัวัิ และเวลำท ำกำรเสิอขำำหิ่วำ
ลงทุิ ครัง้แรกใิกรณีที่มีำอดกำรจองซือ้ใิวัิ แรกเกนิกวำ่จ ำิวิเงนิทุิ ของโครงกำร และบรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะจัดสรรหรือไมจ่ดัสรรหิ่วำ
ลงทุิ แตบ่ำงสว่ิหรือทัง้หมดก็ได้โดำไมจ่ ำเป็ิต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหิ้ำ  
 
ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรจะจดัสรรหิว่ำลงทุิ ให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดีำวกัิ ใดไมเ่กนิ 1 ใิ 3 ของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมด  
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5.2.4.  กำรคืิเงนิคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ  :  
 
ใิกรณีที่ผู้จองซือ้หิ่วำลงทุิ ใิกำรเสิอขำำครัง้แรกไมไ่ด้รับกำรจดัสรรไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่ิและหรือใิกรณีที่บรนษัทจดักำรต้องำุตนโครงกำร
จดักำรเิ่ืองจำกไมส่ำมำรถจ ำหิ่ำำหิ่วำลงทุิ ให้แก่ประชำชิได้ถึง 35 รำำ หรือใิกรณีที่มีกำรจดัสรรหิ่วำลงทุิ ให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดีำวกัิ ใดตำมที่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหิด เกนิกวำ่หิึ่งใิสำมของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมด ท ำให้ไม่
สำมำรถจดัตัง้กองทุิ ได้ บรนษัทจดักำรจะช ำระคำ่จองซือ้หิ่วำลงทุิ และผลประโำชิ์ใด ๆ ที่เกนดขึ ้ิ จำกเงนิที่ได้รับจำกกำรจ ำหิ่ำำหิ่วำลงทุิ  )ถ้ำม(ี 
คืิให้ผู้จองซือ้หิ่วำลงทุิ โดำโอิเงนิข้ำบญัชีเงนิฝำก หรือ จำ่ำเป็ิเช็คขีดคร่อมและสง่ทำงไปรษณีำ์ลงทะเบีำิตำมที่อำูท่ี่ระบไุว้ใิค ำขอเปน ดบญัชี
กองทุิ  ภำำใิหิึ่งเดือิิบัตัง้แตว่ัิ ถดัจำกวัิ สน ้ิ สดุกำรเสิอขำำหิว่ำลงทุิ ครัง้แรกตำมสดัสว่ิของเงนิคำ่จองซือ้หิ่วำลงทุิ  โดำใิกรณีที่บรนษัท
จดักำรไมส่ำมำรถคืิเงนิคำ่จองซือ้และผลประโำชิ์ )ถ้ำมี( ให้แก่ผู้จองซือ้หิ่วำลงทุิ ได้ภำำใิก ำหิดเวลำดงักลำ่ว บรนษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีำ้ใิ
อตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อำละเจ็ดคร่ึงตอ่ปีิบัแตว่ัิ ทีค่รบก ำหิดเวลำิั ้ิ จิถึงวัิ ทีบ่รนษัทจดักำรช ำระเงนิจ ำิวิดงักลำ่วได้ครบถ้วิ  
 
ทัง้ิี ้ใิกำรค ำิวณมลูคำ่หิว่ำลงทุิ ที่ขำำได้แล้วดงักลำ่ว จะใช้รำคำตำมมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหิ่วำลงทุิ เป็ิเกณฑ์ใิกำรค ำิวณ  
 
5.2.5. เอกสำรหลกัฐำิใิกำรขอเปน ดบญัชี :  
 
ผู้จองซือ้จะต้องเปน ดบญัชีกองทุิ กบับรนษัทจดักำรไว้ เพื่อประโำชิ์ใิกำรตนดตอ่ท ำรำำกำรซือ้ ขำำ สบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ ทกุกองทุิ ภำำใต้
กำรบรนหำรของบรนษัทจดักำร โดำผู้จองซือ้ต้องกรอกรำำละเอีำดและข้อควำมตำ่งๆ ใิค ำขอเปน ดบญัชีกองทุิ อำำ่งถกูต้องและตำมควำมจรนงพร้อมทัง้
แิบเอกสำรประกอบกำรเปน ดบญัชี ดงัิี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดำ  
ก( ส ำเิำบตัรประจ ำตวัประชำชิ ซึง่ลงิำมรับรองควำมถกูต้อง  
 
กรณี นิตนบคุคล  
ก( ส ำเิำหิงัสือรับรองกระทรวงพำณนชำ์ซึง่กรรมกำรผู้ มีอ ำิำจลงิำมรับรองควำมถกูต้อง  
ข( ตวัอำำ่งลำำมือชื่อกรรมกำรผู้ มีอ ำิำจลงิำม และหรือผู้ มีอ ำิำจลงิำมแทิ นิตนบคุคลและเง่ือิไขกำรลงิำม  
ค( ส ำเิำบตัรประจ ำตวัประชำชิของผู้ มีอ ำิำจลงิำมแทิ นิตนบคุคลซึง่ลงิำมรับรองควำมถกูต้อง  
ง( หิงัสือมอบอ ำิำจใิกรณีผู้ มีอ ำิำจลงิำมแทิ นิตนบคุคลไมไ่ด้เป็ิกรรมกำรผู้ มีอ ำิำจลงิำมที่ระบใุิหิงัสือรับรองกระทรวงพำณนชำ์  
 

ใิกรณีที่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ตัง้แต ่2 คิขึ ้ิ ไป แตไ่มเ่กนิ 4 คิ ถือหิ่วำลงทุิ ร่วมกัิ  บรนษัทจดักำรจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหิ่วำลงทุิ เหลำ่ิั ้ิ  เป็ิผู้ ถือหิว่ำ
ลงทุิ ร่วมกัิ ใิทะเบีำิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ และจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกใิค ำขอเปน ดบญัชีกองทุิ เป็ิผู้ใช้สนทธนใิฐำิะผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ทัง้ิี ้จะต้อง
เป็ิไปตำมเง่ือิไขที่ระบไุว้ใิใบค ำขอเปน ดบญัชีกองทุิ   
 
5.2.6. บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะพนจำรณำปฏนเสธกำรสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ของผู้สัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ใิกรณีดงัตอ่ไปิีโ้ดำไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  

(ก( ค ำสัง่ซือ้ใิแตล่ะครัง้ของผู้สัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ รำำิั ้ิ  เป็ิเงนิสดที่มีมลูคำ่เกนิกวำ่ 1 ล้ำิบำทขึ ้ิ ไป  
(ข( ค ำสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ รำำิั ้ิ ถือหิ่วำลงทุิ มำกกวำ่ร้อำละ 5 ของมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธนของกองทุิ   
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 
6.1. ชอ่งทำงกำรเสิอขำำภำำหลงักำรเสิอขำำครัง้แรก :  -  

6.2. รำำละเอีำดกำรเสิอขำำภำำหลงักำรเสิอขำำครัง้แรก :   ไมมี่  

6.3. กำรสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ  :  ไมต้่องแจ้งลว่งหิ้ำ  
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7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ชอ่งทำงกำรรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  :  

- บรนษัทจดักำร 
 
7.2. รำำละเอีำดชอ่งทำงกำรรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ เพน่มเตนม :  

ไมมี่  
 
7.3. วนธีกำรรับซือ้คืิหิว่ำลงทุิ  :  

- แบบอตัโิมตัน 
 
7.4. รำำละเอีำดวนธีกำรรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ เพน่มเตนม :  

บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ โดำท ำกำรสบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ อตัโิมตันใิอตัรำประมำณร้อำละ 2.00 โดำเฉลี่ำตอ่ปีของมลูคำ่หิ่วำ
ลงทุิ  ณ วัิ ที่ผู้ ถือหิ่วำเรน่มลงทุิ ตำมรำคำที่ตรำไว้ )10 บำทตอ่หิ่วำลงทุิ ( พร้อมกบัจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ใิสว่ิที่เหลือทัง้หมดของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ
ทกุรำำ ณ สน ้ิ วัิ ท ำกำรก่อิวัิ สน ้ิ สดุอำำโุครงกำร 
 
ตัวอย่างการค านวณ  
 
จ ำิวิเงนิคำ่รับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ โดำท ำกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ อตัโิมตันของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่บรนษัทจดักำรด ำเ นิิกำรให้ทัง้หมด = ร้อำละ 2.00 
โดำเฉลี่ำตอ่ปีของ [มลูคำ่หิ่วำลงทุิ  ณ วัิ ที่ผู้ ถือหิ่วำเรน่มลงทุิ คนดตำมรำคำที่ตรำไว้ )10 บำทตอ่หิว่ำลงทุิ (]  
 
บรนษัทจดักำรจะพนจำรณำรับซือ้คืิหิว่ำลงทุิ โดำท ำกำรสบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ อตัโิมตันเป็ิมลูคำ่ที่จดัสรรไมเ่กนิกวำ่เงนิสดรับที่ได้รับจำกดอกเบีำ้ของ
ตรำสำรหิีท้ีล่งทุิ  และ/หรือ เงนิที่ได้จำกกำรคืิเงนิเม่ือตรำสำรหิีค้รบก ำหิด หกัคำ่ใช้จำ่ำที่เกนดขึ ้ิ  หรือจ ำิวิเงนิที่กัิ เงนิส ำรองส ำหรับหกั
คำ่ใช้จำ่ำของกองทุิ  )ถ้ำมี( โดำพนจำรณำจำกรำำกำรที่เกนดขึ ้ิ จรนงตำมสดัสว่ิจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่ถือตอ่จ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิำ่ำได้แล้วทัง้หมด 
ทัง้ิี ้กำรรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ โดำท ำกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ อตัโิมตันจะเป็ิผลให้จ ำิวิหิ่วำลงทุิ ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ แตล่ะรำำลดลง แตไ่มถื่อ
วำ่เป็ิกำรจำ่ำเงนิปัิผล  
 
7.5. ระำะเวลำใิกำรรับซือ้คืิ :  เม่ือสน ้ิ สดุอำำโุครงกำร  
 
7.6. รำำละเอีำดระำะเวลำใิกำรรับซือ้คืิ :  

7.6.1  วัิ และเวลำที่ท ำกำรรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ โดำท ำกำรสบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ อตัโิมตัน :  
 
เิ่ืองจำกกองทุิ ิีไ้มรั่บซือ้คืิหิ่วำลงทุิ แบบปกตนระหวำ่งอำำโุครงกำร โดำบรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ โดำท ำกำรสบัเปลี่ำิ
หิ่วำลงทุิ อตัโิมตัน พร้อมกบัจ ำิวิหิ่วำลงทุิ สว่ิที่เหลือทัง้หมดของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ทกุรำำ ใิวัิ ท ำกำรก่อิวัิ สน ้ิ สดุอำำโุครงกำร  
 
7.6.2  เง่ือิไขกำรรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ โดำท ำกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ อตัโิมตัน :  
 
7.6.2.1  บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ โดำท ำกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ อตัโิมตันของกองทุิ เปน ดกรุงศรีตรำสำรหิีต้ำ่งประเทศ 1Y21 
ทัง้จ ำิวิของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ทกุรำำ ไปำงักองทุิ เปน ดกรุงศรีตรำสำรเงนิ หรือกองทุิ เปน ดตรำสำรหิีอ่ื้ิที่มีลกัษณะใกล้เคีำงกัิ กองทุิ ใดกองทุิ หิึ่ง 
)กองทุิ ปลำำทำง( โดำบรนษัทจดักำรจะระบรุำำชื่อกองทุิ ปลำำทำงที่แิ่ิ อิไว้ใิหิงัสือชีช้วิสว่ิสรุปข้อมลูส ำคญัก่อิวัิ ที่เรน่มเสิอขำำหิ่วำ
ลงทุิ ครัง้แรก ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนใิกำรเปลี่ำิแปลงกองทุิ ปลำำทำงใิภำำหลงัก็ได้ โดำขึ ้ิ อำูก่บัดลุำพน นิจของบรนษัทจดักำร ซึง่บรนษัท
จดักำรจะด ำเ นิิกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ ดงักลำ่วใิวัิ ท ำกำรก่อิวัิ สน ้ิ สดุอำำโุครงกำร และใิวัิ ท ำรำำกำรสบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ ดงักลำ่ว บรนษัท
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จดักำรจะจดัให้มีกำรด ำเ นิิกำรรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ โดำท ำกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ อตัโิมตันใิอตัรำประมำณร้อำละ 2.00* โดำเฉลี่ำตอ่ปีของเงนิ
ลงทุิ เรน่มแรก พร้อมกบัจ ำิวิหิ่วำลงทุิ สว่ิที่เหลือทัง้หมดของกองทุิ ิี ้เพื่อใช้ใิกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ ไปำงักองทุิ ปลำำทำงโดำอัตโิมตัน โดำ
ถือวำ่บรนษัทจดักำรได้รับควำมำนิำอมจำกผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ให้ด ำเ นิิกำรสบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ ดงักลำ่วแล้ว และใิกำรรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ ดงักลำ่ว 
บรนษัทจดักำรจะใช้รำคำรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ โดำท ำกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ อตัโิมตันของสน ้ิ วัิ ท ำรำำกำร 
 
*อตัรำกำรรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ โดำท ำกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ อตัโิมตันประมำณร้อำละ 2.00 โดำเฉลี่ำตอ่ปีของเงนิลงทุิ เรน่มแรก มีรำำละเอีำดของ
ตรำสำรที่จะลงทุิ และข้อมลูเก่ีำวกบักำรประมำณกำรผลตอบแทิของกองทุิ  ดงัิี ้  

รายละเอียดของตราสารที่คาดว่าจะลงทุน 

ตราสารที่ลงทุน (1) 

อันดับความน่าเชื่อถือของ 
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ของตราสาร  
(ต่อปี) (2) 

สัดส่วน 
การลงทุน  

(1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่ 
กองทุนจะได้รับ  

(ต่อปี) (1) 
National  
rating 

International 
rating 

เงนิฝำกธิำคำรประเภทประจ ำ 
Doha Bank (DHBK) - กำตำร์ 

 A/Fitch 2.42% 18% 0.44% 

เงนิฝำกธิำคำรประเภทประจ ำ 
Al Khalij Commercial Bank (KCBK)  - กำตำร์ 

 A/Fitch 2.20% 18% 0.40% 

เงนิฝำกธิำคำรประเภทประจ ำ 
Ahli Bank (AHLI) - กำตำร์ 

 A/Fitch 2.13% 18% 0.38% 

เงนิฝำกธิำคำรประเภทประจ ำ 
Union National Bank (UNB)  - สหรัฐอำหรับเอมนเรตส์ 

 A+/Fitch 1.94% 18% 0.35% 

เงนิฝำกธิำคำรประเภทประจ ำ 
Bank of China (BOC) สำขำมำเก๊ำ - จีิ 

 A/Fitch 2.08% 14% 0.29% 

เงนิฝำกธิำคำรประเภทประจ ำ 
Agricultural Bank of China (ABC) สำขำฮอ่งกง - จีิ 

 A/Fitch 1.94% 14% 0.27% 

รวม 2.13% 
ประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ำกองทุิ  (0.13%) (3) 
ประมำณกำรผลตอบแทิที่กองทุิ จะได้รับโดำเฉลี่ำ 2.00% (4) 
ระำะเวลำกำรลงทุิ  )โดำประมำณ( 1 ปี 

หมำำเหต ุ: 

(1)   บรนษัทจดักำรจะใช้ดลุพน นิจใิกำรเปลี่ำิแปลงทรัพำ์สนิทีล่งทุิ หรือสดัสว่ิกำรลงทุิ ได้ตอ่เม่ือเป็ิกำรด ำเ นิิกำรภำำใต้สถำิกำรณ์ที่จ ำเป็ิและ
สมควรเพื่อรักษำผลประโำชิ์ของผู้ลงทุิ เป็ิส ำคญั โดำไมท่ ำให้ควำมเสี่ำงของทรัพำ์สนิที่ลงทุิ เปลี่ำิแปลงไปอำำ่งมีิำัส ำคญั ทัง้ิี ้ตรำสำรที่
คำดวำ่จะลงทุิ อำจมีกำรเปลี่ำิแปลงเป็ิตรำสำรอื่ิ หรือเพน่มเตนมจำกตรำสำรที่ระบไุว้ข้ำงต้ิ เช่ิ  ธ.Industrial and Commercial Bank of China 
(ICBC), ธ.Industrial and Commercial Bank of China Asia (ICBC Asia), ธ.Bank of East Asia (BEA), ธ.China Construction Bank (CCB), 
ธ.Standard Chartered Bank (Singapore), ธ.Standard Chartered Bank (Hong Kong), ธ. United Overseas Bank LTD (UOB), ธ.Abu 
Dhabi Commercial Bank (ADCB), ธ.Qatar National Bank (QNB), ธ.Security Bank (SECB), ธ.CIMB, ธ.Bank of Communications 
(BOCOM), ธ.Commercial Bank of Qatar (CBQ), ธ. First Abu Dhabi Bank (FAB), ธ. Emirates NBD PJSC (ENBD), ธิำคำร มำลำำัิ  เบอ
หดั, ตรำสำรหิีภ้ำครัฐไทำ, ตรำสำรหิีธ้ิำคำรแหง่ประเทศไทำ, บรนษัท ศภุำลำั จ ำกดั )มหำชิ(, บรนษัท แลิด์ แอิด์ เฮำส์ จ ำกดั )มหำชิ(, 
บรนษัท อำธุำำ แคปปน ตอล ออโต้ ลีส จ ำกดั )มหำชิ(, ธิำคำร กรุงศรีอำธุำำ จ ำกดั )มหำชิ(, ธิำคำร ซีไอเอ็มบี ไทำ จ ำกดั )มหำชิ(, ธิำคำร 
ทนสโก้ จ ำกดั )มหำชิ(, ธิำคำร อำคำรสงเครำะห์ )ไทำ(, ธิำคำร ออมสนิ )ไทำ(, ธิำคำร เกีำรตนิำคนิ จ ำกดั )มหำชิ(, ธิำคำร ธิชำต จ ำกดั 
)มหำชิ(, บรนษัท เอพี )ไทำแลิด์( จ ำกดั )มหำชิ(, และ/หรือตรำสำรที่อำูภ่ำำใต้กรอบกำรลงทุิ ของ บลจ.กรุงศรี จ ำกดั 

(2)  แหลง่ที่มำของข้อมลูจำกอตัรำผลตอบแทิที่เสิอขำำโดำผู้ออกตรำสำร หรือจำกผู้ขำำ ณ วัิ ที่ 24 มกรำคม 2562 

(3)  คำ่ใช้จำ่ำของกองทุิ ิีอ้ำจมีกำรเปลี่ำิแปลง แตจ่ะไมเ่กนิจำกที่ระบใุิโครงกำร  

(4)  หำกไมส่ำมำรถลงทุิ ให้เป็ิไปตำมที่ก ำหิดไว้เิ่ืองจำกสภำวะตลำดมีกำรเปลี่ำิแปลงไป หรือโครงสร้ำง/อตัรำภำษีที่เก่ีำวข้องกบักำรลงทุิ ใิตรำ
สำรมีกำรเปลี่ำิแปลงอำำ่งมีิำัส ำคญั ผู้ ถือหิ่วำอำจไมไ่ด้รับผลตอบแทิตำมอตัรำที่โฆษณำไว้ และ/หรือ บรนษัทจดักำรอำจไมรั่บซือ้คืิหิ่วำ
ลงทุิ โดำอตัโิมตันตำมอตัรำที่โฆษณำไว้ 
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ทัง้ิี ้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ จะได้รับหิว่ำลงทุิ ของกองทุิ ปลำำทำง ภำำหลงัจำกกำรท ำรำำกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ อตัโิมตันใิวัิ ท ำกำรถดัไป ดงัิั ้ิ  ผู้
ถือหิ่วำลงทุิ สำมำรถด ำเ นิิกำรขำำคืิ หรือสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ ไปำงักองทุิ อ่ืิได้ โดำให้เป็ิไปตำมเง่ือิไขที่ระบไุว้ใิหิงัสือชีช้วิของกองทุิ
ปลำำทำง  
 
7.6.2.2  ิำำทะเบีำิหิว่ำลงทุิ หรือผู้สิบัสิุิ ที่ได้รับมอบหมำำจำกบรนษัทจดักำร จะ  ิำสง่ใบำืิำัิ รำำกำรดงักลำ่ว ให้แก่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ทำง
ไปรษณีำ์ และ/หรือทำงสื่ออนเล็กโทร นิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอนิเทอร์เิ็ตของบรนษัทจดักำร หรือ อีเมล์เพ่ือตนดตอ่ )email address) ตำมที่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ได้
แจ้งควำมประสงค์ไว้ ภำำใิ 4 วัิ ท ำกำริบัตัง้แตว่ัิ ขำำคืิหิ่วำลงทุิ  หำกบรนษัทจดักำรไมไ่ด้รับกำรทกัท้วงใดๆ จำกผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ภำำใิ 7 วัิ ท ำ
กำริบัจำกวัิ ที่ท ำรำำกำรที่ระบไุว้ใิใบำืิำัิ  บรนษัทจดักำรจะถือวำ่กำรท ำรำำกำรดงักลำ่วถกูต้องแล้ว 
 
7.6.2.3  เม่ือเกนดเหตกุำรณ์ตอ่ไปิี ้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ อำจได้รับเงนิคำ่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ โดำอตัโิมตันต ่ำกวำ่อตัรำร้อำละที่ก ำหิดไว้ใิหิงัสือชีช้วิ
เสิอขำำหิ่วำลงทุิ  

(1)  ใิกรณีที่เกนดเหตกุำรณ์ผนดิดัช ำระดอกเบีำ้หรือเงนิต้ิของตรำสำรหิี ้หรือ 

(2)  จ ำิวิกระแสเงนิสดรับของกองทุิ ที่ได้รับจำกเงนิลงทุิ หลงัหกัคำ่ใช้จำ่ำตำมโครงกำรจดักำรทัง้หมดไมเ่พีำงพอ 
 
7.6.2.4  บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรำกเลนกโครงกำรจดักำรและช ำระบญัชีกองทุิ ตำมที่ก ำหิดไว้ใิโครงกำรจดักำรตอ่ไป 
 
7.7. กำรขำำคืิหิ่วำลงทุิ  : ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ไมต้่องแจ้งลว่งหิ้ำ  
 
7.8. รำำละเอีำดกำรขำำคืิหิว่ำลงทุิ เพน่มเตนม :    

ไมมี่  

7.9. รำำละเอีำดเพน่มเตนม :   

ไมมี่  
 

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ชอ่งทำงกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ  :  
- Internet 
- Tele-Bank 
- บรนษัทจดักำร 
- ผู้สิบัสิุิ กำรขำำหรือรับซือ้คืิ 
 
8.2. รำำละเอีำดกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ เพน่มเตนม :  

ิอกเหิือจำกกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ โดำอตัโิมตันตำมที่ก ำหิดไว้ใิข้อ 7. เร่ือง “กำรรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ ” แล้ว กำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ โดำวนธี
ปกตน จะมีวนธีปฏนบตันตำมข้อก ำหิดดงัตอ่ไปิี ้ 
 
ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ สำมำรถสบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ ระหวำ่งกองทุิ ได้ภำำใิกลุม่กองทุิ  “กรุงศรีไทำแลิด์” ซึง่อำูภ่ำำใต้กำรบรนหำรของบรนษัทจดักำร
เทำ่ิั ้ิ  กำรสบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ ดงักลำ่วหมำำถึง กำรขำำคืิหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ หิึ่ง )“กองทุิ ต้ิทำง”) เพ่ือซือ้หิ่วำลงทุิ ของกองทุิ อีกกองทุิ
หิึ่ง )“กองทุิ ปลำำทำง”) ตำมเง่ือิไขที่ระบไุว้ใิโครงกำรจดักำร โดำบรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำร  ิำเงนิคำ่ขำำคืิ ซึง่ได้หกัคำ่ธรรมเิีำมกำรสับเปลี่ำิ
หิ่วำลงทุิ  )ถ้ำม(ี และ/หรือคำ่เบีำ้ปรับกรณีถือครองหิ่วำลงทุิ ระำะสั ้ิ  )ถ้ำมี( และ/หรือคำ่ใช้จำ่ำใิกำรซือ้ขำำหลกัทรัพำ์ )ถ้ำมี( เพ่ือ  ิำไปช ำระคำ่
ซือ้หิ่วำลงทุิ กองทุิ ปลำำทำง  
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กองทุิ ิี ้ไมอ่ิญุำตให้มีกำรสบัเปลี่ำิออกจำกกองทุิ  )กรณีกองทุิ ิีเ้ป็ิกองทุิ ต้ิทำง( เว้ิแตก่ำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ อตัโิมตันตำมที่ก ำหิดไว้
ใิโครงกำร โดำจะอิญุำตให้ท ำรำำกำรสบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ  )กรณีกองทุิ ิีเ้ป็ิกองทุิ ปลำำทำง( ได้เฉพำะใิชว่งกำรเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรก 
และเป็ิกำรสบัเปลี่ำิจำกกองทุิ ใิกลุม่กองทุิ  “กรุงศรีไทำแลิด์” เทำ่ิั ้ิ  ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรจะอิญุำตให้มีกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ เป็ิบำง
กองทุิ  โดำจะระบรุำำชื่อกองทุิ ต้ิทำงและก ำหิดเวลำสบัเปลี่ำิที่แิ่ิอิ ไว้ใิ "สว่ิข้อมลูสรุปรำำละเอีำดโครงกำรจดักำรกองทุิ รวม และข้อ
ผกูพัิ " ก่อิวัิ ที่เรน่มเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรก  
 
สนทธนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ใิกำรขำำคืิ หิ่วำลงทุิ ใิกองทุิ ต้ิทำง และสนทธนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ใิกำรซือ้หิ่วำลงทุิ ใิกองทุิ ปลำำทำง จะเกนดขึ ้ิ
หลงัจำกที่ได้มีกำรบัิ ทกึข้อมลูกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ ลงใิระบบของิำำทะเบีำิแล้วเทำ่ิั ้ิ   
 
ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะปน ดให้บรนกำรสับเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ ชัว่ครำวหรือถำวร ซึง่จะแจ้งให้ทรำบไว้ใิ "สว่ิข้อมลูสรุปรำำละเอีำดโครงกำร
จดักำรกองทุิ รวม และข้อผกูพัิ " ก่อิวัิ ที่เรน่มเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรก เช่ิ เดีำวกัิ   
 
8.2.1 วัิ และเวลำใิกำรสบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ  
 
ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ สำมำรถสบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ ได้ที่บรนษัทจดักำร ผู้สิบัสิุิ  หรือชอ่งทำงอ่ืิๆ ตำมที่ก ำหิด ได้เฉพำะใิชว่งกำรเสิอขำำหิว่ำลงทุิ
ครัง้แรก ภำำใิก ำหิดเวลำของกองทุิ ต้ิทำงที่สำมำรถสบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ ได้ ซึง่บรนษัทจดักำรจะระบไุว้ใิหิงัสอืชีช้วิสว่ิเสิอขำำหิ่วำลงทุิ
ตอ่ไป 
 
8.2.2 รำคำขำำและรับซือ้คืิกรณีสบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ   
 
บรนษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หิ่วำลงทุิ ดงัตอ่ไปิีเ้ป็ิเกณฑ์ใิกำรก ำหิดรำคำขำำและรำคำรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ กรณีสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ   
 
(1) กรณีเป็ิกองทุิ ต้ิทำง กำรค ำิวณรำคำสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ ออกจำกกองทุิ  จะใช้มลูคำ่หิ่วำลงทุิ ที่ใช้เพื่อค ำิวณรำคำรับซือ้คืิของวัิ ท ำ
กำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ ต้ิทำง หกัด้วำ คำ่ธรรมเิีำมกำรสบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ  )ถ้ำมี( และคำ่ใช้จำ่ำอ่ืิๆ )ถ้ำม(ี  
 
(2) กรณีเป็ิกองทุิ ปลำำทำง กำรค ำิวณรำคำสบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ เข้ำกองทุิ  จะใช้มลูคำ่หิ่วำลงทุิ ที่ใช้เพ่ือค ำิวณรำคำขำำของวัิ ท ำกำรก่อิ
วัิ ที่กองทุิ ปลำำทำงจะได้รับเงนิจำกกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ จำกกองทุิ ต้ิทำง บวกด้วำ คำ่ธรรมเิีำมกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ  )ถ้ำมี( และ
คำ่ใช้จำ่ำอ่ืิๆ )ถ้ำมี(  
 
อิึ่ง มลูคำ่หิ่วำลงทุิ ที่ใช้ค ำิวณรำคำขำำและรับซือ้คืิใิกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ ข้ำงต้ิต้องเป็ิมลูคำ่ที่ได้รับกำรรับรองโดำผู้ดแูลผลประโำชิ์
แล้ว 
 
8.2.3 วนธีกำรสบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ   
 
ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ สำมำรถสัง่สบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ โดำได้รับำกเว้ิข้อจ ำกดัจ ำิวิเงนิขั ้ิ ต ่ำใิกำรซือ้หิ่วำลงทุิ ตำมที่ระบใุิหวัข้อ “กำรสัง่ซือ้หิ่วำ
ลงทุิ ” 
 
ผู้สัง่สบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ จะเพนกถอิรำำกำรสบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ ไมไ่ด้ หำกรำำกำรสัง่สบัเปลีำ่ิิั ้ิ ได้เสร็จสน ้ิ สมบรูณ์แล้วไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สน ้ิ  เว้ิ
แตจ่ะได้รับอิญุำตจำกบรนษัทจดักำรเป็ิกรณีพนเศษ 
 
8.2.3.1  วนธีกำรสบัเปลี่ำิที่บรนษัทจดักำร หรือผู้สิบัสิุิ   
 
ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ สำมำรถสบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ ได้ที่บรนษัทจดักำรหรือผู้สิบัสิุิ  โดำกรอกรำำละเอีำดตำ่งๆ ใิค ำสัง่สบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิให้ถกูต้อง
ครบถ้วิชดัเจิ พร้อมทัง้ระบจุ ำิวิหิ่วำลงทุิ และ/หรือจ ำิวิเงนิที่ต้องกำรสบัเปลี่ำิจำกกองทุิ ต้ิทำง เม่ือเจ้ำหิ้ำที่ตรวจค ำสัง่สบัเปลี่ำิหิ่วำ
ลงทุิ วำ่ถกูต้องแล้ว เจ้ำหิ้ำที่จะสง่มอบส ำเิำค ำสัง่สบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ ที่ลงิำมรับรองควำมถกูต้องแล้วแกผู่้ ถือหิ่วำลงทุิ ไว้เป็ิหลกัฐำิตอ่ไป  
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8.2.3.2  วนธีกำรสบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ ผำ่ิระบบโทรศพัท์อตัโิมตันของบรนษัทจดักำร  
 
ก( กำรขอใช้บรนกำร 
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ ผ่ำิทำงระบบโทรศพัท์อตัโิมตันของบรนษัทจดักำร จะต้องผ่ำิขั ้ิ ตอิกำรกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บรนกำร
ผ่ำิระบบโทรศพัท์อตัโิมตันหรืออนิเทอร์เิ็ตของบรนษัทจดักำร และหิงัสือขอให้หกับญัชีเงนิฝำกธิำคำรพำณนชำ์ตำมรำำชื่อที่บรนษัทจดักำรก ำหิดไว้ 
ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วได้ที่บรนษัทจดักำร  
 
ข( กำรใช้บรนกำร  
 
ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ สำมำรถสัง่สบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวัิ ท ำกำรและวัิ หำดุท ำกำรซือ้ขำำหิว่ำลงทุิ  โดำใช้รหสัประจ ำตวัผู้ ถือ
หิ่วำลงทุิ  ผ่ำิหมำำเลขโทรศพัท์ทีบ่รนษัทจดักำรก ำหิดไว้  
 
บรนษัทจดักำรจะพนจำรณำกำรสัง่สบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ ภำำใิก ำหิดเวลำของกองทุิ ต้ิทำงที่สำมำรถสบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ ซึง่บรนษัทจดักำรจะระบไุว้ใิ
หิงัสือชีช้วิเสิอขำำหิ่วำลงทุิ  เป็ิเกณฑ์ใิกำรพนจำรณำให้สบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ ได้ 
 
ค( เง่ือิไขกำรใช้บรนกำร  
 
1) ใิกำรสัง่สบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ  ผู้สัง่สบัเปลี่ำิจะต้องอำ่ิค ำแิะ  ิำของบรนษัทจดักำรและปฏนบตันจิครบขั ้ิ ตอิกำรสัง่สบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ ผ่ำิ
ทำงระบบโทรศพัท์อตัโิมตัน ทัง้ิี ้ผู้สัง่สบัเปลี่ำิจะต้องกดำืิำัิ ควำมถกูต้อง ภำำหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวิกำรท ำรำำกำรของผู้ สัง่สบัเปลี่ำิแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหิ่วำลงทุิ กดำืิำัิ ควำมถกูต้องแล้ว จะเพนกถอิรำำกำรสัง่สบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ ไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดทัง้สน ้ิ  เว้ิแตจ่ะได้รับอิญุำตจำก
บรนษัทจดักำรเป็ิกรณีพนเศษ 
 
3) เอกสำรใบบัิ ทกึรำำกำรที่ออกจำกเคร่ืองอนเล็กทรอ นิกส์อตัโิมตันหรือเคร่ืองโทรสำรของผู้สัง่สบัเปลี่ำิ สำมำรถใช้เป็ิเอกสำรประกอบกำรท ำรำำกำร
ได้เทำ่ิั ้ิ  บรนษัทจดักำรจะพนจำรณำจำกหลกัฐำิที่ปรำกฏอำูก่บับรนษัทจดักำรเป็ิหลกัฐำิกำรท ำรำำกำรทีส่มบรูณ์แล้ว  ิำไปใช้อ้ำงอนงได้  
 
4) บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะหำดุระบบงำิเป็ิกำรชัว่ครำวโดำทัิ ทีโดำไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บรนกำรทรำบลว่งหิ้ำ ใิกรณีที่เกนดข้อผนดพลำดจำกระบบ
กำรให้บรนกำร หรือกรณีอ่ืิใดที่อำู่ิ อกเหิือควำมควบคมุของบรนษัทจดักำร บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำำใิ 30 วัิ
ิบัตัง้แตว่ัิ ถดัจำกวัิ ที่เกนดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะปน ดกำรให้บรนกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทุิ ทรำบลว่งหิ้ำไม่ิ ้อำกวำ่ 3 วัิ ท ำกำร ก่อิปน ด
กำรให้บรนกำรดงักลำ่ว โดำจะปน ดประกำศไว้ที่ส ำิกังำิของบรนษัทจดักำรและผู้สิบัสิุิ  รวมทัง้ประกำศไว้ใิระบบโทรศพัท์ของบรนษัทจดักำร  
 
8.2.3.3  วนธีกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ ผ่ำิระบบอนิเทอร์เิ็ตของบรนษัทจดักำร  
 
ก( กำรขอใช้บรนกำร  

ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ ผ่ำิทำงระบบอนิเทอร์เิ็ตของบรนษัทจดักำร จะต้องผ่ำิขั ้ิ ตอิกำรกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บรนกำรผ่ำิ
ระบบโทรศพัท์อตัโิมตันหรืออนิเทอร์เิ็ตของบรนษัทจดักำร และหิงัสือขอให้หกับญัชีเงนิฝำกธิำคำรพำณนชำ์ตำมรำำชื่อที่บรนษัทจดักำรก ำหิดไว้ ซึง่
สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วได้ทีบ่รนษัทจดักำร  
 
ข( กำรใช้บรนกำร  

ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ สำมำรถสัง่สบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวัิ ท ำกำรและวัิ หำดุท ำกำรซือ้ขำำหิว่ำลงทุิ  โดำใช้รหสัประจ ำตวัผู้ ถือ
หิ่วำลงทุิ  ผ่ำิหมำำเลขโทรศพัท์ทีบ่รนษัทจดักำรก ำหิดไว้  
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บรนษัทจดักำรจะพนจำรณำกำรสัง่สบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ ภำำใิก ำหิดเวลำของกองทุิ ต้ิทำงที่สำมำรถสบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ ซึง่บรนษัทจดักำรจะระบไุว้ใิ
หิงัสือชีช้วิเสิอขำำหิ่วำลงทุิ  เป็ิเกณฑ์ใิกำรพนจำรณำให้สบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ ได้ 
 
บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะพนจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำำกำรของผู้สัง่สบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ ภำำใต้หลกัฐำิทีป่รำกฎอำูท่ี่บรนษัทจดักำรเป็ิ
หลกัฐำิอ้ำงอนงเทำ่ิั ้ิ  
 
ค( เง่ือิไขกำรใช้บรนกำร  
 
1) ใิกำรสัง่สบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ  ผู้สัง่สบัเปลี่ำิจะต้องอำ่ิค ำแิะ  ิำของบรนษัทจดักำรและปฏนบตันจิครบขั ้ิ ตอิกำรสัง่สบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ ผ่ำิ
ระบบอนิเทอร์เิ็ต ทัง้ิี ้ผู้สัง่สบัเปลี่ำิจะต้องกดำืิำัิ ควำมถกูต้อง ภำำหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวิกำรท ำรำำกำรของผู้สัง่สบัเปลี่ำิแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหิ่วำลงทุิ กดำืิำัิ ควำมถกูต้องแล้ว จะเพนกถอิรำำกำรสัง่สบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ ไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดทัง้สน ้ิ  เว้ิแตจ่ะได้รับอิญุำตจำก
บรนษัทจดักำรเป็ิกรณีพนเศษ 
 
3) เอกสำรใบบัิ ทกึรำำกำรที่ออกจำกระบบอนิเทอร์เิ็ตของผู้สัง่สบัเปลี่ำิ สำมำรถใช้เป็ิเอกสำรประกอบกำรท ำรำำกำรได้เทำ่ิั ้ิ  บรนษัทจดักำรจะ
พนจำรณำจำกหลกัฐำิทีป่รำกฏอำูก่บับรนษัทจดักำรเป็ิหลกัฐำิกำรท ำรำำกำรที่สมบรูณ์แล้ว  ิำไปใช้อ้ำงอนงได้  
 
4) บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะหำดุระบบงำิเป็ิกำรชัว่ครำวโดำทัิ ทีโดำไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บรนกำรทรำบลว่งหิ้ำ ใิกรณีที่เกนดข้อผนดพลำดจำกระบบ
กำรให้บรนกำร หรือกรณีอ่ืิใดที่อำู่ิ อกเหิือควำมควบคมุของบรนษัทจดักำร บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำำใิ 30 วัิ
ิบัตัง้แตว่ัิ ถดัจำกวัิ ที่เกนดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะปน ดกำรให้บรนกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทุิ ทรำบลว่งหิ้ำไม่ิ ้อำกวำ่ 3 วัิ ท ำกำร ก่อิปน ด
กำรให้บรนกำรดงักลำ่ว โดำจะปน ดประกำศไว้ที่ส ำิกังำิของบรนษัทจดักำรและผู้สิบัสิุิ  รวมทัง้ประกำศไว้ใิระบบอนิเทอร์เิ็ตของบรนษัทจดักำร 
 
8.2.3.4  วนธีกำรสบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ ผำ่ิระบบอนิเทอร์เิ็ตของบมจ. ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำ  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่สบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ ผำ่ิระบบอนิเทอร์เิ็ตของบมจ. ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บรนกำรผ่ำิระบบ
อนิเทอร์เิ็ตของบมจ. ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำ และหิงัสือขอให้หกับญัชีเงนิฝำกธิำคำร ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วได้ทีบ่มจ. ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำ 
 
ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ สำมำรถสัง่สบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวัิ ท ำกำรและวัิ หำดุท ำกำรซือ้ขำำหิว่ำลงทุิ  ผ่ำิระบบอนิเทอร์เิ็ตที่ 
บมจ. ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำก ำหิดไว้ ทัง้ิี ้ให้ปฏนบตันตำมขั ้ิ ตอิกำรท ำรำำกำรที่ระบบุิหิ้ำจอระบบอนิเทอร์เิ็ตของ บมจ.ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำ 
 
กำรสบัเปลี่ำิหิ่วำเข้ำกองทุิ ผ่ำิชอ่งทำงิี ้จะพนจำรณำกำรสัง่สบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ ภำำใิก ำหิดเวลำของกองทุิ ต้ิทำงที่สำมำรถสบัเปลี่ำิเข้ำ
กองทุิ ซึง่บรนษัทจดักำรจะระบไุว้ใิหิงัสือชีช้วิเสิอขำำหิ่วำลงทุิ  เป็ิเกณฑ์ใิกำรพนจำรณำให้สบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ ได้ 
 
ผู้สัง่สบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ จะเพนกถอิรำำกำรสบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ ไมไ่ด้ หำกรำำกำรสัง่สบัเปลีำ่ิิั ้ิ ได้เสร็จสน ้ิ สมบรูณ์แล้วไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สน ้ิ  
ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรและ/หรือผู้สิบัสิุิ ขอสงวิสนทธนที่จะพนจำรณำให้เพนกถอิกำรสัง่สบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ ได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็ิและสมควร โดำขึ ้ิ อำูก่บั
ดลุำพน นิจของบรนษัทจดักำรและ/หรือผู้สิบัสิุิ  
 
หำกเกนดข้อผนดพลำดใดๆ ใิกำรสัง่สบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ ผำ่ิระบบอนิเทอร์เิ็ตของ บมจ. ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำ ธิำคำรใิฐำิะผู้สิบัสิุิ จะ
ด ำเ นิิกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผนดพลำดให้เป็ิไปตำมแิวทำงที่ธิำคำรแหง่ประเทศไทำก ำหิดให้แล้วเสร็จภำำใิ 30 วัิ  ิบัจำกวัิ ที่ได้รับแจ้ง
จำกผู้ ถือหิ่วำลงทุิ   
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9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ :  

กรณีบรนษัทจดักำรไมส่ำมำรถช ำระคำ่ขำำคืิหิว่ำลงทุิ เป็ิเงนิ และจะช ำระคำ่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ เป็ิหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิอ่ืิแทิ บรนษัทจดักำร
จะก ำหิดขั ้ิ ตอิกำรด ำเ นิิกำรตอ่ไป โดำต้องได้รับควำมเห็ิชอบจำกส ำิกังำิก่อิ และไมถื่อวำ่เป็ิกำรแก้ไขโครงกำร โดำขั ้ิ ตอิที่ก ำหิด
ดงักลำ่วต้องสำมำรถปฏนบตันได้จรนง และเป็ิธรรมตอ่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ รวมทกุรำำ และบรนษัทจดักำรจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ทุกรำำ
ทรำบลว่งหิ้ำไม่ิ ้อำกวำ่ 60 วัิ   
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บรนษัทจดักำรจะเลื่อิก ำหิดช ำระคำ่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ แกผู่้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่มีค ำสัง่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ ไว้แล้วได้ เฉพำะใิกรณีที่
ก ำหิดไว้ใิโครงกำร ซึง่ต้องไมเ่กนิกวำ่กรณีดงัตอ่ไปิี ้ 
 
(1) บรนษัทจดักำรพนจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดำสจุรนตและสมเหตสุมผลวำ่เป็ิกรณีที่เข้ำเหตดุงัต่อไปิี ้โดำได้รับควำมเห็ิชอบของผู้ดแูลผลประโำชิ์
แล้ว  
 
(ก( มีเหตจุ ำเป็ิท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหิ่ำำ จำ่ำโอิ หลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิของกองทุิ รวมเปน ดได้อำำ่งสมเหตสุมผล หรือ  
 
(ข( มีเหตทุี่ท ำให้กองทุิ รวมไมไ่ด้รับช ำระเงนิจำกหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิที่ลงทุิ ไว้ตำมก ำหิดเวลำปกตน ซึง่เหตดุงักลำ่วอำู่ิ อกเหิือกำรควบคมุของ
บรนษัทจดักำร  
 
(2) ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ มีค ำสัง่ขำำคืิหิว่ำลงทุิ ก่อิหรือใิชว่งระำะเวลำทีบ่รนษัทจดักำรพบวำ่ รำคำรับซือ้คืิหิว่ำลงทุิ ไมถ่กูต้องตำมที่ระบไุว้ใิข้อ 
16.4.2 และผู้ดแูลผลประโำชิ์ำงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูใิรำำงำิกำรแก้ไขรำคำำ้อิหลงัและรำำงำิกำรชดเชำรำคำ  
 
10.2  กำรเลื่อิก ำหิดกำรช ำระเงนิคำ่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ ตำมข้อ 10.1 บรนษัทจดักำรจะปฏนบตันตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปิี ้ 
 
(1) เลื่อิก ำหิดช ำระคำ่ขำำคืิได้ไมเ่กนิ 10 วัิ ท ำกำริบัแตว่ัิ ทีผู่้ ถือหิ่วำลงทุิ มีค ำสัง่ขำำคืิหิ่วำลงทุิิั ้ิ  เว้ิแตไ่ด้รับกำรผ่อิผัิ จำกส ำิกังำิ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(2) แจ้งผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่มีค ำสัง่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ ไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อิก ำหิดกำรช ำระคำ่ขำำคืิหิว่ำลงทุิ  ตลอดจิเปน ดเผำตอ่ผู้ ถือหิ่วำ
ลงทุิ รำำอื่ิและผู้ลงทุิ ทัว่ไปให้ทรำบเร่ืองดงักลำ่วด้วำวนธีกำรใด ๆ โดำพลัิ   
 
(3) แจ้งกำรเลื่อิก ำหิดช ำระคำ่ขำำคืิ พร้อมทัง้จดัสง่รำำงำิที่แสดงเหตผุลของกำรเลื่อิ และหลกัฐำิกำรได้รับควำมเห็ิชอบของผู้ดแูล
ผลประโำชิ์ตำมข้อ 10.1(1) หรือกำรรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโำชิ์ตำมข้อ 10.1(2) ตอ่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดำพลัิ  ทัง้ิี ้บรนษัท
จดักำรจะมอบหมำำให้ผู้ดแูลผลประโำชิ์ด ำเ นิิกำรแทิก็ได้  
 

(4) ใิระหวำ่งกำรเลื่อิก ำหิดช ำระคำ่ขำำคืิ หำกมีผู้ ถือหิ่วำลงทุิ สัง่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ ใิชว่งเวลำดงักลำ่ว บรนษัทจดักำรจะรับซือ้คืิหิว่ำลงทุิ
ิั ้ิ  โดำต้องช ำระคำ่ขำำคืิแก่ผู้ ถือหิว่ำลงทุิ ตำมล ำดบัวัิ ที่สง่ค ำสัง่ขำำคืิ ก่อิหลงั  
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11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1  บรนษัทจดักำรจะไมข่ำำหรือไมรั่บซือ้คืิหิ่วำลงทุิ ตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหำดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ ได้ เฉพำะใิกรณีที่
ก ำหิดไว้ใิโครงกำร ซึง่ต้องไมเ่กนิกวำ่กรณีดงัตอ่ไปิี ้ 
 
(1)  ตลำดหลกัทรัพำ์ไมส่ำมำรถเปน ดท ำกำรซือ้ขำำได้ตำมปกตน  

(2)  บรนษัทจดักำรพนจำรณำแล้ว มีควำมเช่ือโดำสจุรนตและสมเหตสุมผลวำ่เป็ิกรณีดงัตอ่ไปิี ้โดำได้รับควำมเห็ิชอบของผู้ดแูลผลประโำชิ์แล้ว ซึง่ให้
กระท ำได้ไมเ่กนิ 1 วัิ ท ำกำร เว้ิแตจ่ะได้รับกำรผ่อิผัิ เวลำดงักลำ่วจำกส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

(ก( มีเหตจุ ำเป็ิท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหิ่ำำ จำ่ำ โอิหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิของกองทุิ รวมเปน ดได้อำำ่งสมเหตสุมผล  
(ข( ไมส่ำมำรถค ำิวณมลูคำ่ทรัพำ์สนิของกองทุิ รวมเปน ดได้อำำ่งเป็ิธรรมและเหมำะสม  
(ค( มีเหตจุ ำเป็ิอ่ืิใดเพ่ือคุ้มครองประโำชิ์ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ   
  
(3) กองทุิ รวมได้ลงทุิ ใิหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิใิตำ่งประเทศ และมีเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปิีเ้กนดขึ ้ิ  ซึง่ก่อให้เกนดผลกระทบตอ่กองทุิ รวมอำ่ำงมี
ิำัส ำคญั  

(ก( ตลำดซือ้ขำำหลกัทรัพำ์ที่กองทุิ รวมลงทุิ ไมส่ำมำรถเปน ดท ำกำรซือ้ขำำได้ตำมปกตน ทัง้ิี ้เฉพำะใิกรณีที่กองทุิ รวมลงทุิ ใิหลกัทรัพำ์ที่ซือ้ขำำ
ใิตลำดซือ้ขำำหลกัทรัพำ์แหง่ิั ้ิ เกนิกวำ่ร้อำละสนบของมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธนของกองทุิ รวม  
(ข( มีเหตกุำรณ์ที่ท ำให้ไมส่ำมำรถแลกเปลี่ำิเงนิตรำตำ่งประเทศได้อำำ่งเสรี และท ำให้ไมส่ำมำรถโอิเงนิออกจำกประเทศหรือรับโอิเงนิจำก
ตำ่งประเทศได้ตำมปกตน หรือ  
(ค( มีเหตทุี่ท ำให้กองทุิ รวมไมไ่ด้รับช ำระเงนิจำกหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิที่ลงทุิ ไว้ตำมก ำหิดเวลำปกตน ซึง่เหตดุงักลำ่วอำูเ่หิือกำรควบคมุของบรนษัท
จดักำร และผู้ดแูลผลประโำชิ์เห็ิชอบด้วำแล้ว  
 
(4) เป็ิกำรไมข่ำำหิ่วำลงทุิ ตำมค ำสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ที่รับไว้แล้ว หรือเป็ิกำรหำดุรับค ำสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ  แกผู่้ลงทุิ เฉพำะรำำ เิ่ืองจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจรนงดงัตอ่ไปิี ้ 
 
(ก( บรนษัทจดักำรมีเหตอุัิ ควรสงสำัวำ่ผู้ลงทุิ รำำิั ้ิ  ๆ มีสว่ิเก่ีำวข้องกบักำรกระท ำดงัตอ่ไปิี ้ 

1. กำรกระท ำที่เป็ิควำมผนดมลูฐำิหรือควำมผนดฐำิฟอกเงนิตำมกฎหมำำเก่ีำวกบักำรป้องกัิ และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ ไมว่ำ่จะเป็ิกฎหมำำไทำ
หรือกฎหมำำตำ่งประเทศ  
2. กำรให้กำรสิบัสิุิ ทำงกำรเงนิแกก่ำรก่อกำรร้ำำ หรือ  
3. กำรกระท ำที่เป็ิกำรปฏนบตันตำมค ำสัง่เก่ีำวกบักำรำดึหรืออำำดัทรัพำ์สนิโดำบคุคลผู้ มีอ ำิำจตำมกฎหมำำ  
 
(ข(  บรนษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเ นิิกำรรู้จกัลกูค้ำ และตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจรนงเก่ีำวกบัลกูค้ำได้ใิสำระส ำคญั  
 
(5) อำูใ่ิระหวำ่งด ำเ นิิกำรเปลีำ่ิให้บรนษัทจดักำรรำำอ่ืิเข้ำบรนหำรจดักำรกองทุิ รวมภำำใต้กำรจดักำรของติอัิ เิ่ืองมำจำกกำรที่บรนษัทจดักำรรำำ
เดนมไมส่ำมำรถด ำรงควำมเพีำงพอของเงนิกองทุิ ได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์วำ่ด้วำกำรด ำรงเงนิกองทุิ ของผู้
ประกอบธุรกนจกำรจดักำรกองทุิ รวม กำรจดักำรกองทุิ สว่ิบคุคล กำรเป็ิิำำหิ้ำซือ้ขำำหลกัทรัพำ์และกำรค้ำหลกัทรัพำ์และกำรจดัจ ำหิ่ำำ
หลกัทรัพำ์ที่เป็ิหิ่วำลงทุิ  และกำรเป็ิผู้จดักำรเงนิทุิ สญัญำซือ้ขำำลว่งหิ้ำ ซึง่ให้กระท ำได้ไมเ่กนิ 3 วัิ ท ำกำร 
 
11.2 เม่ือปรำกฏเหตตุำมข้อ 11.1 และบรนษัทจดักำรประสงค์จะไมข่ำำหรือไมรั่บซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  หรือหำดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ  
บรนษัทจดักำรจะปฏนบตันดงัตอ่ไปิี ้ 
 
(1) แจ้งผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่มีค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ ไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรไมข่ำำหรือไมรั่บซือ้คืิหิ่วำลงทุิ โดำพลัิ  และหำกเป็ิเหตุ
ตำมข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ )5) ให้เปน ดเผำตอ่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ รำำอื่ิและผู้ลงทุิ ทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหำดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ
ด้วำวนธีกำรใด ๆ โดำพลัิ ด้วำ  
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(2) รำำงำิกำรไมข่ำำหรือไมรั่บซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  หรือกำรหำดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรำำงำิแผิกำร
ด ำเ นิิกำรของกองทุิ รวมเปน ดิั ้ิ ให้ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดำพลัิ   
 
(3) ใิกรณีที่บรนษัทจดักำรไมข่ำำหรือไมรั่บซือ้คืิหิ่วำลงทุิ หรือหำดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำำคืิหิว่ำลงทุิ ตำมข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ )5) เกนิ 1 
วัิ ท ำกำร บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรดงัตอ่ไปิี ้ก่อิกำรเปน ดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ   
 
(ก( รำำงำิกำรเปน ดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ  และรำำงำิฐำิะกำรลงทุิ ของกองทุิ รวมเปน ด ณ วัิ ท ำกำรสดุท้ำำก่อิวัิ รำำงำิิั ้ิ ให้
ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำำใิวัิ ท ำกำรก่อิวัิ เปน ดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำำคืิหิว่ำลงทุิ   
 
(ข( แจ้งให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่มีค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำำคืิหิว่ำลงทุิ ไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเปน ดขำำหรือรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  ตลอดจิเปน ดเผำตอ่ผู้ ถือ
หิ่วำลงทุิ รำำอื่ิและผู้ลงทุิ ทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรเปน ดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ ด้วำวนธีกำรใด ๆ โดำพลัิ   
 
11.3 บรนษัทจดักำรจะหำดุกำรขำำหิว่ำลงทุิ  หรือหำดุรับค ำสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ  ใิชว่งระำะเวลำทีบ่รนษัทพบวำ่รำคำขำำหิ่วำลงทุิ ไมถ่กูต้องตัง้แต ่1 
สตำงค์ขึ ้ิ ไป และคนดเป็ิอตัรำตัง้แตร้่อำละ 0.5 ของรำคำขำำหิ่วำลงทุิ ทีถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโำชิ์ำงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูใิรำำงำิกำรแก้ไข
รำคำำ้อิหลงัและรำำงำิกำรชดเชำรำคำ โดำแจ้งผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่มีค ำสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรหำดุขำำหิว่ำลงทุิ  ตลอดจิ
เปน ดเผำตอ่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ รำำอื่ิและผู้ลงทุิ ทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหำดุรับค ำสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ด้วำวนธีกำรใด ๆ โดำพลัิ   
 
11.4 ใิกรณีที่วัิ ท ำกำรซือ้ขำำหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ รวมใดตรงกบัวัิ ที่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ประกำศก ำหิดให้เป็ิวัิ หำดุท ำกำรของ
บรนษัทจดักำรเป็ิกรณีพนเศษ บรนษัทจดักำรจะหำดุรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำำคืิ หิ่วำลงทุิ ส ำหรับวัิ ดงักลำ่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ทรำบ
ลว่งหิ้ำเก่ีำวกบักำรหำดุรับค ำสัง่ใิกรณีดงักลำ่วไม่ิ ้อำกวำ่ 5 วัิ ท ำกำรกอ่ิถึงวัิ หำดุท ำกำรกรณีพนเศษิั ้ิ  โดำกำรปน ดประกำศไว้ใิที่เปน ดเผำ ณ ที่
ท ำกำรทกุแหง่ของบรนษัท รวมทัง้จดัให้มีประกำศดงักลำ่วไว้ ณ สถำิที่ตนดตอ่ทกุแหง่ของผู้สิบัสิุิ กำรขำำหรือรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ ที่ใช้เป็ิสถำิที่ใิ
กำรซือ้ขำำหิ่วำลงทุิ  )ถ้ำมี(  
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุ้มครองประโำชิ์ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  หรือใิกรณีที่มีควำมจ ำเป็ิเพ่ือรักษำเสถีำรภำพทำงเศรษฐกนจและกำรเงนิของประเทศ หรือเพ่ือรักษำ
เสถีำรภำพใิระบบตลำดกำรเงนิ บรนษัทจดักำรจะหำดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำำคืิหรือค ำสัง่สบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ รวมได้เป็ิกำรชั่วครำวตำม
ระำะเวลำทีส่ ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ซึง่ไมเ่กนิ 20 วัิ ท ำกำรตนดตอ่กัิ  เว้ิแตจ่ะได้รับควำมเห็ิชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ขำำำ
ระำะเวลำหำดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำำคืิ  หรือค ำสัง่สบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ ออกไปได้ 
  
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทุิ ิีมี้ข้อจ ำกดักำรถือหิ่วำลงทุิ ที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดีำวกัิ ใดจะถือได้ไมเ่กนิ 1 ใิ 3 ของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุิ รวม บรนษัทจดักำรจะปฏนเสธกำรโอิหิ่วำลงทุิ ใิกรณีที่กำรถือหิ่วำลงทุิ ของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดำีวกัิ ใดเกนิข้อจ ำกดักำรถือหิ่วำ
ลงทุิ   
 
ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ซึง่ประสงค์จะโอิหิว่ำลงทุิ จะต้องำื่ิค ำขอโอิหิ่วำลงทุิ ที่บรนษัทจดักำรและ/หรือผำ่ิผู้สิบัสิุิ กำรขำำหรือรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  
พร้อมเอกสำรหลกัฐำิตำ่งๆ )ถ้ำมี(  
 
ผู้ รับโอิหิ่วำลงทุิ จะมีสนทธนใิฐำิะเป็ิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ ก็ตอ่เม่ือิำำทะเบีำิได้บัิ ทกึชื่อผู้ รับโอิหิ่วำลงทุิ ใิทะเบีำิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ
แล้ว ซึง่ิำำทะเบีำิจะด ำเ นิิกำรโอิหิ่วำลงทุิ และออกหิงัสือรับรองสนทธนใิหิ่วำลงทุิ ให้ผู้ โอิและผู้ รับโอิหิ่วำลงทุิ ภำำใิ 7 วัิ ท ำกำร ิบั
แตว่ัิ ขอโอิหิ่วำลงทุิ และค ำขอโอิหิ่วำลงทุิ ถกูต้องสมบรูณ์  
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14. การจ่ายเงนิปันผล :  
 
14.1. ิโำบำำกำรจำ่ำเงนิปัิผล : ไมจ่ำ่ำ  
 
14.2. หลกัเกณฑ์กำรจำ่ำเงนิปัิผล :  

ไมมี่ิโำบำำกำรจำ่ำเงนิปัิผล  
 
14.3. ก ำหิดเวลำ วนธีกำร และข้อจ ำกดัใิกำรจำ่ำเงนิปัิผลแกผู่้ ถือหิ่วำลงทุิ  :  

ไมมี่  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. คำ่ธรรมเิีำมรวม )เพดำิคำ่ธรรมเิีำมและคำ่ใช้จำ่ำที่ประมำณกำรได้ที่เรีำกเก็บจำกกองทุิ รวมทัง้หมด( :  
รำำกำรคำ่ธรรมเิีำม )ตำม 15.2)  
รำำละเอีำด/จ ำิวิ/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ำที่เรีำกเก็บจำกกองทุิ รวมทัง้หมด ใิอตัรำไมเ่กนิร้อำละ 1.9474 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธนของกองทุิ  ณ วัิ ที่ค ำิวณ  
 
รำำละเอีำดเพน่มเตนม :  
ประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ำที่เรีำกเก็บจำกกองทุิ รวมทัง้หมดข้ำงต้ิ ได้แก่ คำ่ธรรมเิีำมกำรจดักำร คำ่ธรรมเิีำมผู้ดแูลผลประโำชิ์ คำ่ธรรมเิีำมิำำ
ทะเบีำิหิ่วำลงทุิ  และคำ่ธรรมเิีำมอ่ืิๆ ตำมข้อ 15.2.6 (2) (5) และ )6)  
 
15.2. คำ่ธรรมเิีำมและคำ่ใช้จำ่ำที่เรีำกเก็บจำกกองทุิ รวม :  
 
15.2.1. คำ่ธรรมเิีำมกำรจดักำรรำำปี :  

รำำละเอีำด/จ ำิวิ/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเิีำมกำรจดักำรรำำปี ใิอตัรำไมเ่กนิร้อำละ 1.6050 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพำ์สนิทัง้หมด หกัด้วำ มลูคำ่หิีส้นิทัง้หมด เว้ิแต่
คำ่ธรรมเิีำมกำรจดักำร คำ่ธรรมเิีำมผู้ดแูลผลประโำชิ์ และคำ่ธรรมเิีำมิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ  ณ วัิ ที่ค ำิวณ  
 
รำำละเอีำดเพน่มเตนม :  

บรนษัทจดักำรจะรับผนดชอบคำ่ใช้จำ่ำใิกำรสง่เสรนมกำรขำำ คำ่โฆษณำและประชำสมัพัิ ธ์กองทุิ  และคำ่ใช้จำ่ำตำ่งๆ ดงัิี  ้ 

ก( คำ่จดัท ำหิงัสือชีช้วิเสิอขำำหิว่ำลงทุิ  คำ่พนมพ์หิงัสือรับรองสนทธนใิหิ่วำลงทุิ และแบบพนมพ์ที่ใช้ใิกำรท ำรำำกำรของกองทุิ   

ข( คำ่ใช้จำ่ำใิกำรจดัเตรีำมและเก็บรักษำสถนตนและข้อมลู คำ่จดัเตรีำมและจดัพนมพ์หิงัสือบอกกลำ่วข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่ส ำิกังำิ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหิดรวมทัง้กำรจดัท ำรำำงำิใดๆ แกผู่้ ถือหิ่วำลงทุิ หรือบคุคลที่เก่ีำวข้องกบักองทุิ โดำตรง 

ค( คำ่ใช้จำ่ำตำ่งๆ ที่เกนดขึ ้ิ เก่ีำวเิ่ืองกบัโครงกำรจดักำร เช่ิ  คำ่ประกำศใิหิงัสือพนมพ์ คำ่ไปรษณีำำกรส ำหรับกำรสง่เอกสำรตำ่งๆ หรือหิงัสือตนดตอ่
กบัผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  คำ่อำกรแสตมป์ คำ่ธรรมเิีำมของธิำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทุิ  เช่ิ  คำ่สมดุเช็ค เป็ิต้ิ  
 
15.2.2. คำ่ธรรมเิีำมผู้ดแูลผลประโำชิ์รำำปี :  

รำำละเอีำด/จ ำิวิ/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเิีำมผู้ดแูลผลประโำชิ์รำำปี ใิอตัรำไมเ่กนิร้อำละ 0.0749 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพำ์สนิทัง้หมด หกัด้วำ มลูคำ่หิีส้นิทัง้หมด เว้ิแต่
คำ่ธรรมเิีำมกำรจดักำร คำ่ธรรมเิีำมผู้ดแูลผลประโำชิ์ และคำ่ธรรมเิีำมิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ  ณ วัิ ที่ค ำิวณ  
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15.2.3. คำ่ธรรมเิีำมิำำทะเบีำิหิว่ำลงทุิ รำำปี :  

รำำละเอีำด/จ ำิวิ/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเิีำมิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ รำำปี ใิอตัรำไมเ่กนิร้อำละ 0.1605 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพำ์สนิทัง้หมด หกัด้วำ มลูคำ่หิีส้นิ ทัง้หมด 
เว้ิแตค่ำ่ธรรมเิีำมกำรจดักำร คำ่ธรรมเิีำมผู้ดแูลผลประโำชิ์ และคำ่ธรรมเิีำมิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ  ณ วัิ ที่ค ำิวณ  
 
15.2.4. คำ่ธรรมเิีำมที่ปรึกษำกำรลงทุิ  :  

ไมมี่  
 
15.2.5. คำ่ธรรมเิีำมกำรจดัจ ำหิ่ำำ :  
 
ไมมี่  
 
15.2.6. คำ่ธรรมเิีำมอ่ืิ ๆ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเิีำมอ่ืิๆ ใิอตัรำไมเ่กนิร้อำละ 1.07 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพำ์สนิทัง้หมด หกัด้วำ มลูคำ่หิีส้นิทัง้หมด เว้ิแตค่ำ่ธรรมเิีำมกำร
จดักำร คำ่ธรรมเิีำมผู้ดแูลผลประโำชิ์ และคำ่ธรรมเิีำมิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ  ณ วัิ ที่ค ำิวณ  
 
รำำละเอีำดเพน่มเตนม :  
(1) คำ่ิำำหิ้ำซือ้ขำำหลกัทรัพำ์ที่ซือ้หรือขำำเพ่ือประโำชิ์ใิกำรจดักำรกองทุิ ตำมที่จำ่ำจรนง  
 
(2) คำ่ใช้จำ่ำใิกำรสอบบญัชี คำ่ทีป่รึกษำกฎหมำำ คำ่ใช้จำ่ำ หรือ คำ่ธรรมเิีำมที่เก่ีำวข้องใิกำรจดักำรกองทุิ  เช่ิ  คำ่ธรรมเิีำมกำรโอิเงนิใิ
ประเทศ คำ่ใช้จำ่ำที่เกนดขึ ้ิ จำกกำรตนดตำมทวงถำม หรือ กำรด ำเ นิิคดีเพื่อกำรรับช ำระหิีใ้ดๆ ของกองทุิ  ตำมที่จำ่ำจรนง  
 
(3) คำ่ใช้จำ่ำ )ถ้ำมี( ใิกำรด ำเ นิิคดขีองผู้ดแูลผลประโำชิ์ที่ฟ้องร้องให้บรนษัทจดักำรปฏนบตันตำมหิ้ำที่หรือเรีำกคำ่สนิไหมทดแทิควำมเสีำหำำจำก
บรนษัทจดักำร เพื่อประโำชิ์ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ทัง้ปวงหรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จำ่ำจรนง  
 
(4) คำ่ตอบแทิผู้ช ำระบญัชี และผู้ดแูลผลประโำชิ์ ใิระหวำ่งกำรช ำระบญัชีกองทุิ  ตลอดจิกำรจดทะเบีำิเลนกกองทุิ กบัส ำิกังำิคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ตำมที่จำ่ำจรนง  
 
(5) คำ่ใช้จำ่ำที่เกนดขึ ้ิ เพ่ือกำรลงทุิ ใิหลกัทรัพำ์ตำ่งประเทศ หรือคำ่ใช้จำ่ำตำ่งๆ อ่ืิใดที่เกนดขึ ้ิ จำกกำรท ำรำำกำรซือ้ขำำหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิใิ
ตำ่งประเทศ ตำมที่จำ่ำจรนง เช่ิ  คำ่ธรรมเิีำมใิกำรโอิเงนิใิต่ำงประเทศ หรือ คำ่สง่เอกสำรไปตำ่งประเทศ เป็ิต้ิ  
 
(6) คำ่ใช้จำ่ำใิกำรเก็บรักษำหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิใิตำ่งประเทศ บรนษัทจดักำรจะเรีำกเก็บตำมจ ำิวิที่จำ่ำจรนง ทัง้ิี ้ไม่เกนิร้อำละ 0.1070 ตอ่ปี
ของมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธนของกองทุิ รวมถวัเฉลี่ำตอ่ปี โดำบรนษัทจดักำรจะใช้ดลุำพน นิจใิกำรพนจำรณำให้ตดัจำ่ำเป็ิคำ่ใช้จำ่ำทัิ ที หรือทำอำตดัจำ่ำ
ภำำใิรอบระำะเวลำบญัชีที่เกนดคำ่ใช้จำ่ำิั ้ิ  หรือก ำหิดระำะเวลำที่ใช้ใิกำรตดัจำ่ำที่เหมำะสม  
 
หมายเหตุ :  
คำ่ธรรมเิีำมและคำ่ใช้จำ่ำที่เรีำกเก็บจำกกองทุิ รวมข้ำงต้ิ เป็ิอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพน่มหรือภำษีธุรกนจเฉพำะหรือภำษีอ่ืิใดแล้ว  
 
15.3. คำ่ธรรมเิีำมที่เรีำกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  :  
 
15.3.1. คำ่ธรรมเิีำมกำรขำำหิ่วำลงทุิ  )Front-end Fee) : ไมมี่  
 
15.3.2. คำ่ธรรมเิีำมกำรรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  )Back-end Fee) : ไมมี่  
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15.3.3. คำ่ธรรมเิีำมกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ  )Switching Fee) :  
15.3.3.1 คำ่ธรรมเิีำมกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ เข้ำ )Switching In) :ไมมี่  
15.3.3.2 คำ่ธรรมเิีำมกำรสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ ออก )Switching Out) :ไมมี่  
 
15.3.4. คำ่ธรรมเิีำมกำรโอิหิ่วำลงทุิ  : มี  
 
ใิอตัรำ 10.00 บำท ตอ่หิ่วำลงทุิ  1,000.00 หิ่วำ หรือเศษของ 1,000.00 หิ่วำ 
 
รำำละเอีำดเพน่มเตนม :  
ิำำทะเบีำิจะเรีำกเก็บคำ่ธรรมเิีำมกำรโอิหิ่วำลงทุิ จำกผู้ โอิใิวัิ ที่ำื่ิ ค ำขอโอิหิ่วำลงทุิ   
 
15.3.5. คำ่ธรรมเิีำมกำรออกเอกสำรแสดงสนทธนใิหิ่วำลงทุิ  : มี  

ฉบบัละ 50.00 บำท 
 
รำำละเอีำดเพน่มเตนม :  
ิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ จะเรีำกเก็บคำ่ธรรมเิีำมกำรออกเอกสำรแสดงสนทธนใิหิ่วำลงทุิ จำกผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ใิวัิ ที่ำื่ิค ำขอให้ออกใบส ำคญัหิ่วำ
ลงทุิ   
 
15.3.6. คำ่ปรับกรณีขำำคืิหิ่วำลงทุิ ก่อิระำะเวลำถือครองที่ก ำหิดใิโครงกำร )Exit Fee) : ไมมี่  
 
15.3.7. คำ่ธรรมเิีำมอ่ืิ ๆ : มี  
ตำมที่จำ่ำจรนง  
 
รำำละเอีำดเพน่มเตนม :  
(ก( คำ่ธรรมเิีำมใิกำรขอเปลี่ำิชื่อ-สกลุ ที่อำู ่กำรออกหิงัสือรับรองสนทธนใหมแ่ก่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ใิกรณีหำำและอ่ืิๆ ที่เกนดขึ ้ิ จรนงซึง่พนสจูิ์ได้วำ่
เป็ิควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  โดำิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ จะคนดคำ่ธรรมเิีำมจำกผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ตำมอตัรำที่ิำำทะเบีำิหิว่ำ
ลงทุิ ก ำหิดเป็ิกำรทัว่ไปใิกำรให้บรนกำรลกัษณะดงักลำ่ว  
 
(ข( คำ่ธรรมเิีำมและคำ่ใช้จำ่ำใดๆ ที่เกนดจำกกำรใช้บรนกำรของ บมจ. ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำ เช่ิ  กำรใช้บรนกำรบตัร ATM ให้เป็ิไปตำมอตัรำและ
เง่ือิไขที่ทำง บมจ. ธิำคำรกรุงศรีอำธุำำก ำหิด  
 
(ค( คำ่ธรรมเิีำมกำรโอิเงนิคำ่ขำำคืิ หิ่วำลงทุิ หรือเงนิอ่ืิใดที่ต้องช ำระให้แก่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  เข้ำบญัชีเงนิฝำกของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ตำมที่ธิำคำร
พำณนชำ์เรีำกเก็บจรนง  
 
(ง( คำ่ธรรมเิีำมที่เกนดจำกกำรด ำเ นิิกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  เช่ิ  กำรโอิเงนิ ิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ จะคนด
คำ่ธรรมเิีำมจำกผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ตำมอตัรำที่ิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ ก ำหิด เป็ิกำรทัว่ไปใิกำรให้บรนกำรลกัษณะดงักลำ่ว  
 
ทัง้ิี ้คำ่ธรรมเิีำมที่เรีำกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ข้ำงต้ิ เป็ิอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพน่มหรือภำษีธุรกนจเฉพำะหรือภำษีอ่ืิใดแล้ว  
 
15.4. วนธีกำรค ำิวณและตดัจำ่ำคำ่ธรรมเิีำม :  

คำ่ธรรมเิีำมผู้ดแูลผลประโำชิ์ และคำ่ธรรมเิีำมิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ  จะค ำิวณทกุวัิ โดำใช้มลูคำ่ทรัพำ์สนิทัง้หมด หกัด้วำ มูลคำ่หิีส้นิ
ทัง้หมด เว้ิแตค่ำ่ธรรมเิีำมกำรจดักำร คำ่ธรรมเิีำมผู้ดแูลผลประโำชิ์ และคำ่ธรรมเิีำมิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ  ณ วัิ ที่ค ำิวณ เป็ิฐำิใิกำร
ค ำิวณ และบรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะพนจำรณำตดัจำ่ำคำ่ธรรมเิีำมใด ๆ ดงักลำ่วข้ำงต้ิ จำกกองทุิ  อำำ่งใดอำำ่งหิึ่งดงัต่อไปิี ้โดำขึ ้ิ อำูก่บั
ดลุำพน นิจของบรนษัทจดักำร ทัง้ิี ้เพื่อประโำชิ์สงูสดุของกองทุิ เป็ิส ำคญั  
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(1) จะตดัจำ่ำจำกกองทุิ เป็ิรำำเดือิภำำใิเวลำ 7 วัิ ท ำกำรแรกของเดือิถดัไป หรือ  
 
(2) จะตดัจำ่ำจำกกองทุิ เม่ือครบอำำโุครงกำร  
 
คำ่ใช้จำ่ำ ข้อ 15.2.6 (1) (4) และ )5) จะตดัจำ่ำจำกกองทุิ ตำมจ ำิวิที่จำ่ำจรนง โดำใิทำงบญัชีตดัจำ่ำครัง้เดีำว  
 
คำ่ใช้จำ่ำ ข้อ 15.2.6 (2) เฉพำะคำ่ใช้จำ่ำใิกำรสอบบญัชีจะตดัจำ่ำจำกกองทุิ ตำมจ ำิวิที่จำ่ำจรนง โดำบัิ ทกึเป็ิคำ่ใช้จำ่ำทัง้จ ำิวิของกองทุิ
รวมทัิ ที ณ วัิ ที่จดทะเบีำิกองทรัพำ์สนิเป็ิกองทุิ รวม  
 
คำ่ใช้จำ่ำ ข้อ 15.2.6 (3) จะตดัจำ่ำจำกกองทุิ ตำมจ ำิวิที่จำ่ำจรนง โดำใิทำงบญัชีจะทำอำตดัจำ่ำภำำใิรอบระำะเวลำบญัชีที่เกนดคำ่ใช้จำ่ำิั ้ิ  
หรือภำำใิระำะเวลำไมเ่กนิวัิ ทีส่น ้ิ สดุอำำโุครงกำร ทัง้ิี ้กำรตดัจำ่ำคำ่ใช้จำ่ำดงักลำ่ว จะเป็ิไปตำมมำตรฐำิกำรบญัชีที่ก ำหิดโดำสมำคมิกับญัชี
และผู้สอบบญัชีรับอิญุำตแหง่ประเทศไทำ  
 
15.5. กำรเปลี่ำิแปลงคำ่ธรรมเิีำมหรือคำ่ใช้จำ่ำ :  

1.  ใิกรณีที่บรนษัทจดักำรได้ด ำเ นิิกำรลดคำ่ธรรมเิีำมหรือคำ่ใช้จำ่ำตำมทีไ่ด้ระบไุว้ใิโครงกำร บรนษัทจดักำรจะเปน ดเผำข้อมลูเร่ืองดงักล่ำวให้ผู้ลงทุิ
ทรำบอำำ่งทัว่ถึงด้วำวนธีกำรที่เหมำะสม ภำำใิ 3 วัิ ท ำกำริบัแตว่ัิ ที่มีกำรลดคำ่ธรรมเิีำมหรือคำ่ใช้จำ่ำดงักลำ่ว เช่ิ  เผำแพร่ข้อมลูไว้บิเว็บไซต์
ของบรนษัทจดักำรหรือทำงหิงัสือพนมพ์ หรือจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลำ่วไว้ ณ สถำิที่ใิกำรซือ้ขำำหิ่วำลงทุิ ทกุแหง่ของบรนษัทจดักำรและผู้สิบัสิุิ
กำรขำำหรือรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  )ถ้ำมี( เป็ิต้ิ  
 
กำรลดคำ่ธรรมเิีำมหรือคำ่ใช้จำ่ำให้แตกตำ่งไปจำกโครงกำร ให้ถือวำ่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็ิชอบกำรแก้ไขเพน่มเตนมโครงกำรใิ
เร่ืองดงักลำ่วเม่ือบรนษัทจดักำรได้ด ำเ นิิกำรตำมข้อ 1. ข้ำงต้ิแล้ว  
 
2. ใิกรณีที่บรนษัทจดักำรได้ด ำเ นิิกำรเรีำกเก็บคำ่ธรรมเิีำมหรือคำ่ใช้จำ่ำเพน่มขึ ้ิ ตำมที่ได้ระบไุว้ใิโครงกำร บรนษัทจดักำรจะเปน ดเผำข้อมลูเร่ือง
ดงักลำ่วให้ผู้ลงทุิ ทรำบอำำ่งทัว่ถึงด้วำวนธีกำรที่เหมำะสม ภำำใิ 3 วัิ ท ำกำริบัแตว่ัิ ที่มีกำรเรีำกเก็บคำ่ธรรมเิีำมหรือคำ่ใช้จำ่ำดงักลำ่วเพน่มขึ ้ิ  เช่ิ  
เผำแพร่ข้อมลูไว้บิเวบ็ไซต์ของบรนษัทจดักำรหรือทำงหิงัสือพนมพ์ หรือจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลำ่วไว้ ณ สถำิที่ใิกำรซือ้ขำำหิ่วำลงทุิ ทกุแหง่ของ
บรนษัทจดักำรและผู้สิบัสิุิ กำรขำำหรือรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  )ถ้ำมี( เป็ิต้ิ  
 
3. บรนษัทจดักำรสำมำรถเรีำกเก็บคำ่ธรรมเิีำมหรือคำ่ใช้จำ่ำเพน่มขึ ้ิ จำกมลูคำ่ขั ้ิ สงูของคำ่ธรรมเิีำมหรือคำ่ใช้จำ่ำเดนมตำมที่ระบไุว้ลำ่สดุใิโครงกำร 
และหำกบรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรเรีำกเก็บคำ่ธรรมเิีำมหรือคำ่ใช้จำ่ำเพน่มขึ ้ิ ตำมที่ระบไุว้ิั ้ิ  บรนษัทจดักำรจะเปน ดเผำเก่ีำวกบัเร่ืองดงักลำ่วให้ผู้ลงทุิ
ทรำบลว่งหิ้ำไม่ิ ้อำกวำ่ 60 วัิ ก่อิกำรเรีำกเก็บคำ่ธรรมเิีำมหรือคำ่ใช้จำ่ำเพน่มขึ ้ิ ตำมวนธีกำรดงัตอ่ไปิี ้ 
 
(1)  ประกำศใิหิงัสือพนมพ์รำำวัิ อำำ่งิ้อำ 1 ฉบบัเป็ิเวลำ 3 วัิ ตนดตอ่กัิ   
 
(2)  จดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลำ่วไว้ใิที่เปน ดเผำ ณ สถำิที่ใิกำรซือ้ขำำหิ่วำลงทุิ ทกุแหง่ของบรนษัทจดักำรและผู้สิบัสิุิ กำรขำำหรือรับซือ้คืิหิ่วำ
ลงทุิ  )ถ้ำม(ี  
 
ทัง้ิี ้ใิกรณีที่เป็ิกำรเรีำกเก็บคำ่ธรรมเิีำมหรือคำ่ใช้จำ่ำเพน่มขึ ้ิ เกนิกวำ่อตัรำร้อำละ 5 ของคำ่ธรรมเิีำมหรือค่ำใช้จำ่ำเดนมตำมที่ระบไุว้ลำ่สดุใิ
โครงกำร บรนษัทจดักำรจะเรีำกเก็บคำ่ธรรมเิีำมหรือคำ่ใช้จำ่ำที่เพน่มขึ ้ิ ดงักลำ่วได้ตอ่เม่ือได้รับมตนโดำเสีำงข้ำงมำกของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ซึง่คนดตำม
จ ำิวิหิ่วำลงทุิ รวมกัิ เกนิกวำ่ร้อำละ 50 ของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมด  
 
15.6. หมำำเหต ุ:  

ไมมี่  
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16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วนธีกำรค ำิวณ ก ำหิดเวลำใิกำรค ำิวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธน มลูคำ่หิ่วำลงทุิ  และรำคำหิ่วำลงทุิ  : ตำ่งประเทศ  
 
16.2. เง่ือิไขพนเศษ :  

16.2.1. บรนษัทจดักำรจะค ำิวณมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธนของกองทุิ รวมตำมหลกัเกณฑ์ และวนธีกำรทีส่มำคมบรนษัทจดักำรลงทุิ ก ำหิด โดำควำมเห็ิชอบ
ของส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ใิกรณีที่มีกำรลงทุิ ใิตำ่งประเทศ กำรค ำิวณมลูคำ่ำตุนธรรมของหลกัทรัพำ์หรือตรำสำรที่เสิอขำำใิตำ่งประเทศ บรนษัทจดักำรจะใช้หลกักำรโดำ
เทีำบเคีำงกบัประกำศสมำคมบรนษัทจดักำรลงทุิ ซึง่ได้รับควำมเห็ิชอบจำกส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ิี ้กำรใช้และกำรตรวจสอบข้อมลู
เก่ีำวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทิของตรำสำรดงักลำ่ว บรนษัทจดักำรจะใช้ข้อมลูที่เปน ดเผำตำมชอ่งทำงดงัตอ่ไปิี  ้ 
 
(1.1) บรนษัทจดักำรจะใช้ข้อมลูดงักลำ่ว จำกระบบ Bloomberg เป็ิหลกั  
 
(1.2) กรณีที่ไมส่ำมำรถใช้ข้อมลูตำม )1.1) ได้ จะใช้ข้อมลูจำกระบบ Reuters  
 
(1.3) กรณีที่ไมส่ำมำรถใช้ข้อมลูทัง้ )1.1) และ )1.2) จะใช้ข้อมลูจำกระบบอ่ืิใดที่มีกำรเผำแพร่ข้อมลูสูส่ำธำรณชิและสำมำรถใช้อ้ำงอนงได้ โดำควำม
เห็ิชอบของผู้ดแูลผลประโำชิ์  
 
ใิกำรใช้อตัรำแลกเปลี่ำิเงนิตรำสกลุตำ่งประเทศ เพ่ือค ำิวณมลูคำ่ทรัพำ์สนิ สทุธนเป็ิเงนิบำท บรนษัทจดักำรจะใช้อตัรำแลกเปลี่ำิฯ โดำใช้รำคำปน ด 
)close) ที่ประกำศบิหิ้ำจอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 ิ. ของวัิ ที่ค ำิวณ เป็ิเกณฑ์ใิกำรค ำิวณ ใิกรณีที่ไมส่ำมำรถใช้อตัรำแลกเปลี่ำิ
ฯ ดงักลำ่วได้ บรนษัทจะใช้อตัรำแลกเปลี่ำิฯ จำกแหลง่ข้อมลูอ่ืิๆ ที่เป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์ใิข้อ 2 (ก( ถึง )ง( แหง่ประกำศสมำคม ที่ สจก.ร. 2/2554  
ลงวัิ ที่ 22 ธัิวำคม 2554 และ/หรือประกำศ หิงัสือเวีำิ หรือหิงัสือซกัซ้อมควำมเข้ำใจที่เก่ีำวข้อง ทัง้ที่มีอำูใ่ิปัจจบุัิ และทีแ่ก้ไขเพน่มเตนมใิอิำคต 
 
ทัง้ิี ้ใิกรณีที่บรนษัทจดักำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ำิแปลงกำรด ำเ นิิกำรข้ำงต้ิ จะต้องมีควำมเห็ิชอบร่วมกัิ ระหวำ่งบรนษัทจดักำรและผู้ ดแูล
ผลประโำชิ์ของกองทุิ รวม  
 
16.2.2. บรนษัทจดักำรจะค ำิวณและประกำศมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธน มลูคำ่หิ่วำลงทุิ  รำคำขำำหิ่วำลงทุิ  และรำคำรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ ของ 
กองทุิ เปน ด ตำมระำะเวลำดงัตอ่ไปิี ้ 
 
(2.1) ค ำิวณมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธนและมลูคำ่หิ่วำลงทุิ ทกุสน ้ิ วัิ ท ำกำร  
 
(2.2) ค ำิวณรำคำขำำหิ่วำลงทุิ และรำคำรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ ทกุสน ้ิ วัิ ท ำกำรซือ้ขำำหิ่วำลงทุิ  ทัง้ิี ้ใิกำรค ำิวณรำคำขำำหิ่วำลงทุิ และ
รำคำรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  บรนษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หิ่วำลงทุิ ของสน ้ิ วัิ ท ำกำรซือ้ขำำหิ่วำลงทุิ ิั ้ิ เป็ิเกณฑ์ใิกำรค ำิวณรำคำขำำหิว่ำลงทุิ
และรำคำรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ   
 
(2.3) ประกำศมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธน มลูคำ่หิ่วำลงทุิ ของวัิ ดงัตอ่ไปิี ้ 

(ก( วัิ ท ำกำรก่อิวัิ ท ำกำรซือ้ขำำหิว่ำลงทุิ ลำ่สดุ โดำให้ประกำศภำำใิวัิ ท ำกำรซือ้ขำำหิว่ำลงทุิ ลำ่สดุ  
(ข( วัิ ท ำกำรซือ้ขำำหิ่วำลงทุิ ลำ่สดุ โดำให้ประกำศภำำใิวัิ ท ำกำรถดัไป  
(ค( วัิ ท ำกำรสดุท้ำำของแตล่ะเดือิ โดำให้ประกำศภำำใิวัิ ท ำกำรถดัไป ทัง้ิี ้เฉพำะใิกรณีที่กองทุิ รวมก ำหิดวัิ ท ำกำรซือ้ขำำหิ่วำลงทุิ แตล่ะ
ครัง้หำ่งกัิ ำำวกวำ่หิึ่งเดือิ  
(ง( วัิ ปน ดสมดุทะเบีำิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ เพ่ือกำรจำ่ำเงนิปัิผล โดำให้ประกำศภำำใิวัิ ท ำกำรถดัไป  
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ควำมใิ )ก( มนให้  ิำมำใช้บงัคบักบักองทุิ รวมเปน ดที่ซือ้ขำำหิ่วำลงทุิ ทกุวัิ ท ำกำร และกองทุิ รวมเพื่อผู้ลงทุิ ประเภทสถำบัิ   
 
(2.4) ประกำศรำคำขำำหิ่วำลงทุิ และรำคำรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ ของวัิ ท ำกำรซือ้ขำำหิ่วำลงทุิ ลำ่สดุ โดำให้ประกำศภำำใิวัิ ท ำกำรถดัไป  
 
กำรประกำศมลูคำ่และรำคำตำมวรรคหิึ่ง )2.3) และ )2.4) บรนษัทจดักำรจะปฏนบตันดงัตอ่ไปิี ้ 
 
(1) ใช้ตวัเลขทศ นิำมตำมที่ก ำหิดไว้ใิข้อ 16.2 ข้อำอ่ำ 3. และต้องได้รับกำรรับรองโดำผู้ดแูลผลประโำชิ์แล้ว  
 
(2) ใิกรณีที่กำรประกำศตำม )2.3) และ )2.4) ได้กระท ำผ่ำิระบบเผำแพร่ข้อมลูมลูคำ่หิ่วำลงทุิ ที่จดัขึ ้ิ โดำสมำคม )NAV Center) หรือชอ่งทำงอ่ืิ
ที่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ำอมรับ บรนษัทจดักำรจะประกำศมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธนและมลูคำ่หิ่วำลงทุิ ภำำใิ 2 วัิ ท ำกำรถดัไปก็ได้  
 
(3) ด ำเ นิิกำรด้วำวนธีกำรใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทุิ ทรำบข้อมลูดงักลำ่วใิชอ่งทำงที่เหมำะสม เช่ิ  กำรประกำศทำงหิงัสือพนมพ์ หรือกำรประกำศทำงเว็บไซต์ 
เป็ิต้ิ และภำำใิเวลำทีผู่้ลงทุิ สำมำรถใช้ประโำชิ์จำกข้อมลูใิกำรตดัสนิ ใจลงทุิ ได้ ซึง่บรนษัทจดักำรจะระบชุอ่งทำงที่แิ่ิอิไว้ใิหิังสือชีช้วิ
สว่ิสรุปข้อมลูส ำคญั ก่อิวัิ ที่เรน่มเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรก โดำขอสงวิสนทธนใิกำรเปลี่ำิแปลงชอ่งทำงใิภำำหลงัก็ได้ตำมที่บรนษัทจดักำร
เห็ิสมควร ซึง่จะแจ้งให้ทรำบลว่งหิ้ำไม่ิ ้อำกวำ่ 30 วัิ  โดำตนดประกำศไว้ที่ส ำิกังำิของบรนษัทจดักำรและผู้สิบัสิุิ  และ/หรือสื่ออนเล็กทรอ นิกส์ที่
เก่ีำวข้อง และ  
 
(4) จดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบรนษัทจดักำร และสถำิที่ทกุแหง่ที่ผู้สิบัสิุิ กำรขำำหรือรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ ใช้ซือ้ขำำหิ่วำ
ลงทุิ  เว้ิแตใ่ิกรณีของกองทุิ รวมเพื่อผู้ลงทุิ ประเภทสถำบัิ  บรนษัทจดักำรจะจดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วด้วำหรือไมก็่ได้  
 
16.2.3. กำรใช้ตวัเลขทศ นิำมของมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธน มลูคำ่หิ่วำลงทุิ  รำคำขำำและรำคำรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  หรือจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ
เปน ด บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรดงัตอ่ไปิี ้ 
 
(3.1) ค ำิวณและประกำศมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธนเป็ิตวัเลข โดำมีทศ นิำม 2 ต ำแหิ่ง โดำใช้วนธีกำรปัดเศษทศ นิำมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำิวณมลูคำ่หิ่วำลงทุิ เป็ิตวัเลข โดำมีทศ นิำม 5 ต ำแหิ่ง โดำใช้วนธีกำรปัดเศษทศ นิำมตำมหลกัสำกล ส ำหรับมลูคำ่หิ่วำลงทุิ เพ่ือใช้ใิ
กำรค ำิวณรำคำขำำหิ่วำลงทุิ จะปัดเศษทศ นิำมต ำแหิ่งที่ 4 ขึ ้ิ  สว่ิมลูคำ่หิ่วำลงทุิ เพ่ือใช้ใิกำรค ำิวณรำคำรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ จะตดั
ทศ นิำมต ำแหิ่งที่ 5 ทนง้  
 
(3.3) ประกำศมลูคำ่หิ่วำลงทุิ ตำมทีค่ ำิวณได้ใิ )3.2) เป็ิตวัเลขโดำมีทศ นิำม 4 ต ำแหิ่ง โดำตดัทศ นิำมต ำแหิ่งที่ 5 ทนง้ และประกำศรำคำขำำ
และรำคำรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  ตำมทีค่ ำิวณได้ใิ )3.2)  
 
(3.4) ค ำิวณจ ำิวิหิ่วำลงทุิ เป็ิตวัเลขโดำมีทศ นิำม 5 ต ำแหิ่ง โดำใช้วนธีกำรปัดเศษทศ นิำมตำมหลกัสำกล แต่จะใช้ผลลพัธ์เป็ิตวัเลขโดำมี
ทศ นิำมเพีำง 4 ต ำแหิ่ง โดำตดัทศ นิำมต ำแหิ่งที่ 5 ทนง้  
 
ใิกรณีที่มีผลประโำชิ์เกนดขึ ้ิ จำกกำรค ำิวณตำม )3.1) ถึง )3.4) บรนษัทจดักำรจะ  ิำผลประโำชิ์ิั ้ิ รวมเข้ำเป็ิทรัพำ์สนิของกองทุิ เปน ด  
 
ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรจะได้รับำกเว้ิไมต้่องปฏนบตันตำมข้อ 16.2 ข้ำงต้ิ เม่ือมีเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปิี ้ 
 
(1) เม่ือบรนษัทจดักำรไมข่ำำหรือรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  หรือหำดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ  โดำให้ได้รับำกเว้ิเฉพำะใิชว่งระำะเวลำ
ดงักลำ่ว  
 
(2) เม่ือมีเหตทุี่บรนษัทจดักำรต้องเลนกกองทุิ รวม โดำให้ได้รับำกเว้ิตัง้แตว่ัิ ที่ปรำกฏเหตดุงักลำ่ว 
 
ประกำศรำคำขำำหิ่วำลงทุิ และ/หรือรำคำรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ ของวัิ ท ำกำรซือ้ขำำหิ่วำลงทุิ ลำ่สดุภำำใิ 1 วัิ ท ำกำรถดัไป  
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16.3. แหลง่ข้อมลูกำรเปน ดเผำมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธน มลูคำ่หิ่วำลงทุิ  และรำคำหิ่วำลงทุิ  :  

บรนษัทจดักำรจะประกำศทำงเวบ็ไซต์ของบรนษัท และจดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วไว้ ณ ที่ท ำกำรของบรนษัทจดักำรและ/หรือผู้สิบัสิุิ กำรขำำหรือรับซือ้คืิ
หิ่วำลงทุิ  อำำ่งไรก็ตำม ใิกรณีที่ไมส่ำมำรถประกำศทำงเว็บไซต์ของบรนษัทได้ บรนษัทจดักำรอำจพนจำรณำประกำศทำงชอ่งทำงอ่ืิที่เหมำะสมแทิ 
อำทน หิงัสือพนมพ์รำำวัิ  เป็ิต้ิ  
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวนธีกำรด ำเ นิิกำรใิกรณีที่มลูคำ่หิว่ำลงทุิ ไมถ่กูต้อง :  

16.4.1 ใิกรณีที่รำคำหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ รวมไมถ่กูต้อง หำกกำรไมถ่กูต้องดงักลำ่วมีมลูคำ่ิ้อำกวำ่ 1 สตำงค์ หรือคนดเป็ิอตัรำไมถ่ึงร้อำละ 0.50 
ของมลูคำ่หรือรำคำที่ถกูต้อง บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรดงัตอ่ไปิี ้ 
 
(1) จดัท ำและสง่รำำงำิให้ผู้ดแูลผลประโำชิ์ทรำบถึงควำมไมถ่กูต้องภำำใิ 7 วัิ ท ำกำริบัแตว่ัิ ที่พบวำ่มลูคำ่หรือรำคำหิ่วำลงทุิ ไมถ่กูต้อง โดำ
รำำงำิดงักลำ่วต้องมีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปิี ้ 
 
(ก( มลูคำ่หรือรำคำหิว่ำลงทุิ ที่ไมถ่กูต้อง  
(ข( มลูคำ่หรือรำคำหิ่วำลงทุิ ที่ถกูต้อง  
(ค( สำเหตทุี่ท ำให้มลูคำ่หรือรำคำหิ่วำลงทุิ ไมถ่กูต้อง  
(ง( มำตรกำรป้องกัิ เพ่ือมนให้มลูคำ่หรือรำคำหิ่วำลงทุิ ไมถ่กูต้อง ใิกรณีทีค่วำมไมถ่กูต้องมนได้มีสำเหตมุำจำกปัจจำัภำำิอกที่ไมอ่ำจควบคุมได้  

(2) ใิกรณีที่สำเหตทุี่ท ำให้มลูคำ่หรือรำคำหิ่วำลงทุิ ไมถ่กูต้องมีผลตอ่เิ่ืองถึงกำรค ำิวณมลูคำ่หรือรำคำหิ่วำลงทุิ ครัง้ตอ่ไป บรนษัทจดักำรจะแก้ไข
มลูคำ่หรือรำคำหิว่ำลงทุิ ให้ถกูต้องตัง้แตว่ัิ ที่พบวำ่มลูคำ่หรือรำคำไมถ่กูต้อง  
 
16.4.2 ใิกรณีที่รำคำหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ รวมไมถ่กูต้อง หำกกำรไมถ่กูต้องดงักลำ่วมีมลูคำ่ตัง้แต ่1 สตำงค์ขึ ้ิ ไป และคนดเป็ิอตัรำตัง้แตร้่อำละ 
0.50 ของมลูคำ่หรือรำคำที่ถกูต้อง บรนษัทจดักำรจะปฏนบตันตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปิี ้ 
 
(1) ค ำิวณมลูคำ่หรือรำคำหิ่วำลงทุิ ำ้อิหลงัตัง้แตว่ัิ ทีบ่รนษัทจดักำรพบวำ่มลูค่ำหรือรำคำหิ่วำลงทุิ ไมถ่กูต้องจิถึงวัิ ที่มลูคำ่หรือรำคำหิ่วำ
ลงทุิ ถกูต้อง  
 
(2) ด ำเ นิิกำรดงัตอ่ไปิีเ้ฉพำะวัิ ที่มลูคำ่หรือรำคำหิ่วำลงทุิ ที่ไมถ่กูต้องิั ้ิ มีมลูคำ่และคนดเป็ิอตัรำดงักลำ่ว  
 
(ก( จดัท ำรำำงำิกำรแก้ไขมลูคำ่หรือรำคำหิ่วำลงทุิ ำ้อิหลงัให้เสร็จสน ้ิ ภำำใิวัิ ท ำกำรถดัจำกวัิ ที่บรนษัทจดักำรพบวำ่มลูคำ่หรือรำคำหิ่วำลงทุิ
ไมถ่กูต้อง และสง่รำำงำิดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโำชิ์ภำำใิวัิ ท ำกำรถดัจำกวัิ ที่ค ำิวณมลูคำ่หรือรำคำหิ่วำลงทุิ ำ้อิหลงัเสร็จสน ้ิ  เพ่ือให้ผู้ดแูล
ผลประโำชิ์รับรองข้อมลูใิรำำงำิดงักลำ่วภำำใิวัิ ท ำกำรถดัจำกวัิ ทีบ่รนษัทจดักำรสง่รำำงำิให้ผู้ดแูลผลประโำชิ์  
 
รำำงำิตำมวรรคหิึ่งให้มีสำระส ำคญัตำมที่ก ำหิดไว้ใิข้อ 16.4.1(1) โดำอิโุลม เว้ิแตใ่ิกรณีของรำำงำิกำรแก้ไขรำคำหิว่ำลงทุิ ำ้อิหลงัของ
กองทุิ รวม จะระบกุำรด ำเ นิิกำรของบรนษัทจดักำรเม่ือพบวำ่รำคำหิ่วำลงทุิ ไมถ่กูต้องไว้แทิข้อมลูตำมข้อ 16.4.1 (1) (ง(  
 
(ข( แก้ไขมลูคำ่หรือรำคำหิ่วำลงทุิ ให้ถกูต้องภำำใิวัิ ที่ผู้ดแูลผลประโำชิ์รับรองข้อมลูใิรำำงำิตำม )ก(  
 
(ค( ด ำเ นิิกำรโดำวนธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุิ สำมำรถรับทรำบชื่อกองทุิ รวมที่มีกำรแก้ไขมลูคำ่หรือรำคำหิ่วำลงทุิ  และวัิ  เดือิ ปีที่มีกำรแก้ไขมลูคำ่
หรือรำคำหิ่วำลงทุิ  ภำำใิ 3 ท ำกำริบัแตว่ัิ ที่ผู้ดแูลผลประโำชิ์รับรองข้อมลูใิรำำงำิตำม )ก(  

16.4.3 ิอกจำกกำรปฏนบตันตำมหลกัเกณฑ์ใิข้อ 16.4.2 แล้ว ใิกรณีที่รำคำหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ รวมไมถ่กูต้อง หำกกำรไมถ่กูต้องดงักลำ่วมีมลูคำ่
ตัง้แต ่1 สตำงค์ขึ ้ิ ไป และคนดเป็ิอตัรำตัง้แตร้่อำละ 0.50 ของมลูคำ่หรือรำคำที่ถกูต้อง บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรดงัตอ่ไปิีเ้ฉพำะวัิ ที่มลูคำ่หรือรำคำ
หิ่วำลงทุิ ที่ไมถ่กูต้องิั ้ิ มีมลูคำ่และคนดเป็ิอตัรำดงักลำ่ว  
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(1) จดัท ำรำำงำิกำรชดเชำรำคำไว้ใิรำำงำิกำรแก้ไขรำคำหิว่ำลงทุิ ตำมข้อ 16.4.2 วรรคหิึ่ง )2) (ก( ด้วำ โดำให้อำูใ่ิสว่ิของกำรด ำเ นิิกำร
ของบรนษัทจดักำรเม่ือพบวำ่รำคำหิ่วำลงทุิ ไมถ่กูต้อง  
 
(2) ชดเชำรำคำตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหิดไว้ใิข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และด ำเ นิิกำรโดำวนธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผู้ซือ้หิ่วำลงทุิ หรือผู้ขำำคืิหิว่ำลงทุิ
ใิชว่งระำะเวลำที่รำคำหิว่ำลงทุิ ไมถ่กูต้องทรำบถึงกำรแก้ไขรำคำตำมข้อ 16.4.2 วรรคหิึ่ง )2) (ข( และกำรชดเชำรำคำ ภำำใิ 5 วัิ ท ำกำริบัแต่
วัิ ที่ผู้ดแูลผลประโำชิ์รับรองข้อมลูใิรำำงำิกำรแก้ไขรำคำหิว่ำลงทุิ ำ้อิหลงัและรำำงำิกำรชดเชำรำคำ  
 
(3) จดัท ำมำตรกำรป้องกัิ เพ่ือมนให้รำคำหิ่วำลงทุิ ไมถ่กูต้อง และสง่รำำงำิดงักลำ่ว พร้อมทัง้ส ำเิำรำำงำิกำรแก้ไขรำคำหิ่วำลงทุิ ำ้อิหลงัตำม
ข้อ 16.4.2 วรรคหิึ่ง )2) (ก( ให้ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำำใิ 7 วัิ ท ำกำริบัแตว่ัิ ทีผู่้ดแูลผลประโำชิ์รับรองข้อมลูใิรำำงำิดงักลำ่ว เว้ิ
แตใ่ิกรณีที่รำคำหิว่ำลงทุิ ไมถ่กูต้องมนได้มีสำเหตมุำจำกปัจจำัภำำิอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้ บรนษัทจดักำรจะสง่ส ำเิำเอกสำรที่ผู้ดแูลผลประโำชิ์
รับรองวำ่กำรที่รำคำหิว่ำลงทุิ ไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจำัภำำิอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้มำพร้อมส ำเิำรำำงำิดงักลำ่วแทิ  
 
16.4.4  ใิกำรชดเชำรำคำตำมข้อ 16.4.3(2) บรนษัทจดักำรจะปฏนบตันตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปิี ้ 
 
(1) กรณีรำคำหิ่วำลงทุิ ที่ไมถ่กูต้องต ่ำกวำ่รำคำหิว่ำลงทุิ ที่ถกูต้อง บรนษัทจดักำรจะปฏนบตันดงัิี ้ 
 
(ก( กรณีที่เป็ิกำรขำำหิ่วำลงทุิ  บรนษัทจดักำรจะลดจ ำิวิหิว่ำลงทุิ ของผู้ซือ้หิ่วำลงทุิ เป็ิจ ำิวิซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่ิตำ่งของรำคำหิ่วำ
ลงทุิ ที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหิ่วำลงทุิ ที่ถกูต้อง  

หำกปรำกฏวำ่ผู้ซือ้หิ่วำลงทุิ ไมมี่หิ่วำลงทุิ เหลืออำู ่หรือมีหิ่วำลงทุิ เหลืออำู่ิ ้อำกวำ่จ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จะต้องลด บรนษัทจดักำรจะจำ่ำเงนิของ
บรนษัทจดักำรเอง เป็ิจ ำิวิเทำ่กบัสว่ิตำ่งของรำคำที่ขำดอำู ่หรือลดจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่เหลืออำู่ิ ั ้ิ และจำ่ำเงนิ ของบรนษัทจดักำรเองเป็ิจ ำิวิ
เทำ่กบัสว่ิตำ่งของรำคำทีข่ำดอำู ่แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชำรำคำให้แก่กองทุิ รวม เว้ิแตก่ำรที่รำคำหิ่วำลงทุิ ไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจำัภำำิอก
ที่ไมอ่ำจควบคมุได้ เช่ิ  รำคำหลกัทรัพำ์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำำของตลำดหลกัทรัพำ์หรือศูิ ำ์ซือ้ขำำหลกัทรัพำ์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโำชิ์
รับรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  
 
(ข( กรณีที่เป็ิกำรรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  บรนษัทจดักำรจะเพน่มจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ของผู้ขำำคืิหิ่วำลงทุิ เป็ิจ ำิวิซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่ิตำ่งของรำคำ
หิ่วำลงทุิ ที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหิ่วำลงทุิ ที่ถกูต้อง หรือจำ่ำเงนิของกองทุิ รวมเป็ิจ ำิวิเทำ่กบัสว่ิตำ่งของรำคำ เพ่ือชดเชำรำคำให้แก่ผู้ขำำคืิ
หิ่วำลงทุิ  แตห่ำกปรำกฏวำ่ผู้ขำำคืิ หิ่วำลงทุิ ไมมี่หิ่วำลงทุิ เหลืออำู ่บรนษัทจดักำรจะจำ่ำเงนิของกองทุิ รวมเป็ิจ ำิวิเทำ่กบัสว่ิตำ่งของ
รำคำ เพ่ือชดเชำรำคำให้แก่ผู้ขำำคืิหิ่วำลงทุิ   
 
(2) กรณีรำคำหิ่วำลงทุิ ที่ไมถ่กูต้องสงูกวำ่รำคำหิ่วำลงทุิ ที่ถกูต้อง บรนษัทจดักำรจะปฏนบตันดงัิี ้ 
 
(ก( กรณีที่เป็ิกำรขำำหิ่วำลงทุิ  บรนษัทจดักำรจะเพน่มจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ของผู้ซือ้หิ่วำลงทุิ เป็ิจ ำิวิซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่ิตำ่งของรำคำหิ่วำ
ลงทุิ ที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหิ่วำลงทุิ ที่ถกูต้อง หรือจำ่ำเงนิของกองทุิ รวมเป็ิจ ำิวิเทำ่กบัสว่ิตำ่งของรำคำ เพ่ือชดเชำรำคำให้แก่ผู้ ซือ้หิ่วำลงทุิ   
 
(ข( กรณีที่เป็ิกำรรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  บรนษัทจดักำรจะลดจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ของผู้ขำำคืิหิ่วำลงทุิ เป็ิจ ำิวิซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่ิตำ่งของรำคำ
หิ่วำลงทุิ ที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหิ่วำลงทุิ ที่ถกูต้อง  
 
หำกปรำกฏวำ่ผู้ขำำคืิหิว่ำลงทุิ ไมมี่หิ่วำลงทุิ เหลืออำู ่หรือมีหิ่วำลงทุิ เหลืออำู่ิ ้อำกวำ่จ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จะต้องลด บรนษัทจดักำรจะจำ่ำเงนิ
ของบรนษัทจดักำรเองเป็ิจ ำิวิเทำ่กบัสว่ิตำ่งของรำคำทีข่ำดอำู ่หรือลดจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่เหลืออำู่ิ ั ้ิ และจำ่ำเงนิของบรนษัทจดักำรเองเป็ิจ ำิวิ
เทำ่กบัสว่ิตำ่งของรำคำทีข่ำดอำู ่แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชำรำคำให้แก่กองทุิ รวม เว้ิแตก่ำรที่รำคำหิ่วำลงทุิ ไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจำัภำำิอก
ที่ไมอ่ำจควบคมุได้ เช่ิ  รำคำหลกัทรัพำ์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำำของตลำดหลกัทรัพำ์หรือศูิ ำ์ซือ้ขำำหลกัทรัพำ์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโำชิ์
รับรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  
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ใิกรณีที่บรนษัทจดักำรต้องชดเชำรำคำเป็ิเงนิให้แก่ผู้ซือ้หิ่วำลงทุิ หรือผู้ขำำคืิหิ่วำลงทุิ รำำใดมีมลูคำ่ไมถ่ึงหิึ่งร้อำบำท บรนษัทจดักำรอำจ  ิำเงนิ
ชดเชำรำคำไปรวมจำ่ำใิโอกำสแรกทีมี่กำรจำ่ำเงนิให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  แตถ้่ำบคุคลดงักลำ่วไมมี่สถำิะเป็ิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ แล้ว บรนษัทจดักำรจะ
ชดเชำรำคำให้แล้วเสร็จภำำใิ 5 วัิ ท ำกำริบัแตว่ัิ ทีผู่้ดแูลผลประโำชิ์รับรองข้อมลูใิรำำงำิกำรแก้ไขรำคำำ้อิหลงัและรำำงำิกำรชดเชำรำคำ  
 
กำรจำ่ำเงนิของกองทุิ รวมเพื่อชดเชำรำคำให้แกผู่้ขำำคืิหิว่ำลงทุิ ตำมวรรคหิึ่ง )1) (ข( หรือผู้ซือ้หิ่วำลงทุิ ตำมวรรคหิึ่ง )2) (ก( บรนษัทจดักำร
อำจจำ่ำเงนิของบรนษัทจดักำรเองแทิกองทุิ รวมก็ได้  
 
16.4.5 บรนษัทจดักำรจะจดัให้มีส ำเิำรำำงำิตำมข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 วรรคหิึ่ง )2) (ก( ไว้ ณ ที่ท ำกำรของบรนษัทจดักำร เพ่ือให้ส ำิกังำิ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้  
 
16.4.6 บรนษัทจดักำรจะรับผนดชอบคำ่ใช้จำ่ำที่เกนดขึ ้ิ จำกมลูคำ่หิ่วำลงทุิ หรือรำคำหิ่วำลงทุิ ไมถ่กูต้องจำกกองทุิ รวม เว้ิแตใ่ิกรณีที่ควำมไม่
ถกูต้องดงักลำ่วมีสำเหตมุำจำกปัจจำัภำำิอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้  

17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบรนษัทจดักำร : 

ชื่อ : บรนษัท หลกัทรัพำ์จดักำรกองทุิ กรุงศรี จ ำกดั 
  
17.2. ชื่อผู้ดแูลผลประโำชิ์ :  

ชื่อ : ธิำคำรสแติดำร์ดชำร์เตอร์ด )ไทำ( จ ำกดั )มหำชิ(  
 
17.3. ชื่อผู้ประกัิ  )กรณีกองทุิ มีประกัิ ( :  
 
ไมมี่ 
 
17.4. ชื่อของผู้ รับมอบหมำำงำิด้ำิกำรจดักำรลงทุิ  )Outsource) :  
 
ไมมี่ 

17.5. ที่ปรึกษำ :  
 
ไมมี่ 

17.6. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : ิำง สวุนมล กฤตำำเกีำรณ์  

ชื่อ : ิำง วนไลรัติ์ โรจิ์ิครนิทร์  

ชื่อ : ิำงสำว สภุำภรณ์ มัง่จนตร  

รำำละเอีำดเพน่มเตนม )ผู้สอบบญัชี( :  

17.7. กำรแตง่ตัง้คณะตวัแทิผู้ ถือหิว่ำลงทุิ  )เฉพำะกอง Country Fund) :  

ไมมี่  
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วัิ ที่สน ้ิ สดุรอบบญัชี : วัิ ที ่ เดือิ  
 
18.2. วัิ ที่สน ้ิ สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วัิ ที่  
 
18.3. รำำละเอีำดเพน่มเตนม :  
วัิ ที่สน ้ิ สดุรอบบญัช ีวัิ ที่สน ้ิ สดุอำำโุครงกำร 
วัิ ที่สน ้ิ สดุรอบบญัชีครัง้แรก วัิ ที่สน ้ิ สดุอำำโุครงกำร  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  
 
19.1 กำรแก้ไขเพน่มเตนมโครงกำรตำมมตนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  หำกปรำกฏวำ่มตนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ดงักลำ่วไมเ่กนิร้อำละห้ำสนบห้ำของจ ำิวิหิว่ำ
ลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมดของโครงกำร ให้บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมสง่เอกสำรหลกัฐำิเก่ีำวกบักำรขอมตนและกำริบัมตนไปำงัผู้ดแูลผลประโำชิ์ 
เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโำชิ์รับรองผลกำริบัมตนิั ้ิ   
 
มตนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ตำมวรรคหิึ่ง หมำำควำมวำ่ มตนโดำเสีำงข้ำงมำกของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ซึง่คนดตำมจ ำิวิหิ่วำลงทุิ รวมกัิ เกนิกึ่งหิึ่งของ
จ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมดของโครงกำร  
 
19.2 ใิกรณีที่กำรแก้ไขเพน่มเตนมโครงกำรหรือวนธีกำรจดักำรได้กระท ำตำมมตนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  บรนษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำิกังำิคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบภำำใิ 15 วัิ ิบัตัง้แตว่ัิ ถดัจำกวัิ ที่ได้มีมตนแก้ไขและแจ้งกำรแก้ไขเพน่มเตนมโครงกำรจดักำรกองทุิ รวมหรือวนธีกำรจดักำรไปำงัผู้ ถือหิ่วำ
ลงทุิ ทกุรำำและจะประกำศใิหิงัสอืพนมพ์รำำวัิ อำำ่งิ้อำ 1 ฉบบัภำำใิ 15 วัิ ิบัตัง้แตว่ัิ ถดัจำกวัิ ที่ได้รับควำมเห็ิชอบจำกส ำิกังำิ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวัิ ที่ได้มีมตนให้แก้ไขเพน่มเตนม แล้วแตก่รณี  
 
19.3 ใิกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดีำวกัิ ใดถือหิ่วำลงทุิ เกนิ 1 ใิ 3 ของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมด บรนษัทจดักำรจะไม่ิ บั
คะแิิเสีำงสว่ิที่เกนิกวำ่ 1 ใิ 3 ของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมดิั ้ิ  
 
19.4 ใิกำรแก้ไขเพน่มเตนมโครงกำร หำกไมส่ำมำรถด ำเ นิิกำรตำมมตนโดำเสีำงข้ำงมำกของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ได้ เิ่ืองจำกข้อจ ำกดัใิกำริบัคะแิิเสีำง
ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุิ วำ่ด้วำหลกัเกณฑ์เก่ีำวกบัข้อจ ำกดักำรถือหิ่วำลงทุิ ใิกองทุิ รวมและหิ้ำทีข่อง
บรนษัทจดักำร บรนษัทจดักำรอำจด ำเ นิิกำรขอรับควำมเห็ิชอบจำกส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมแิวทำงทีส่ ำิกังำิฯ ก ำหิดได้  

หลกัเกณฑ์และวนธีกำรใิกำรขอมตนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ตลอดจิผลบงัคบัของมตนดงักลำ่ว ให้เป็ิไปตำมข้อก ำหิดใิข้อผกูพัิ ระหวำ่งผู้ ถือหิ่วำ
ลงทุิ กบับรนษัทจดักำรกองทุิ รวม ทัง้ิี ้กำรขอมตนเพื่อแก้ไขเพน่มเตนมโครงกำรเป็ิไปตำมที่ก ำหิดไว้ใิมำตรำ 129 แหง่พระรำชบญัญัตนหลกัทรัพำ์และ
ตลำดหลกัทรัพำ์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1 กำรถือหิ่วำลงทุิ เกนิหิึ่งใิสำม  
 
ใิกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดีำวกัิ ใดถือหิ่วำลงทุิ เกนิกวำ่หิึ่งใิสำมของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมด บรนษัทจดักำรจะไม่ิ บั
คะแิิเสีำงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดีำวกัิ ิั ้ิ ใิสว่ิที่เกนิกวำ่หิึ่งใิสำมของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมด และจะด ำเ นิิกำรแก้ไข
สดัสว่ิกำรถือหิ่วำลงทุิ ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดีำวกัิ ิั ้ิ ให้มีจ ำิวิไมเ่กนิหิึ่งใิสำมของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุิ รวมิั ้ิ ภำำใิสองเดือิิบัแตว่ัิ ที่ปรำกฏกรณีดงักลำ่ว หรือด ำเ นิิกำรเลนกกองทุิ รวมิั ้ิ ทัิ ที เว้ิแตเ่ข้ำข้อำกเว้ิตำมประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หิงัสือเวีำิ หรือหิงัสือซกัซ้อมควำมเข้ำใจ ที่เก่ีำวข้อง ทัง้ที่มีอำู่ใิปัจจบุัิ และที่แก้ไขเพน่มเตนมใิ
อิำคต  
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20.2 กำรรับผลประโำชิ์ตอบแทิเิ่ืองจำกกำรที่กองทุิ ใช้บรนกำรบคุคลอ่ืิ )soft commission)  
 
บรนษัทจดักำรอำจรับผลประโำชิ์ตอบแทิใิรูปทรัพำ์สนิที่มีมลูคำ่เพื่อกองทุิ จำกบคุคลที่เป็ิผู้ ให้บรนกำรอัิ เิ่ืองมำจำกกำรใช้บรนกำรของบคุคล 
ดงักลำ่วใิกำรจดักำรกองทุิ  )soft dollar or soft commission) โดำเป็ิไปตำมประกำศส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เก่ีำวกบักำรกระท ำที่อำจ
ก่อให้เกนดควำมขดัแำ้งทำงผลประโำชิ์ใิกำรจดักำรกองทุิ และหลกัเกณฑ์ใิกำรป้องกัิ  ดงัตอ่ไปิี  ้ 

(1) ผลประโำชิ์ตอบแทิที่รับไว้ิั ้ิ ต้องเป็ิทรัพำ์สนิที่มีมลูคำ่ใิทำงเศรษฐกนจและต้องเก่ีำวกบับทบำทโดำตรงของควำมเป็ิกองทุิ ตำมกฎหมำำวำ่
ด้วำหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤตนกรรมที่แสดงให้เห็ิวำ่บรนษัทจดักำรใช้บรนกำรของบคุคลิั ้ิ บอ่ำครัง้เกนิควำมจ ำเป็ิเพ่ือให้กองทุิ ได้รับประโำชิ์จำกบคุคลดงักลำ่ว 
)churning)  

ใิกำรจดัสรรผลประโำชิ์ตำมวรรคหิึ่งให้แก่กองทุิ  บรนษัทจะกระท ำด้วำควำมเป็ิธรรมและค ำิึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพำ์ที่อำจมีไว้ได้ของ
กองทุิ ิั ้ิ ด้วำ  

ทัง้ิี ้กรณีที่บรนษัทจดักำรมีกำรรับผลประโำชิ์ตอบแทิดงักลำ่ว บรนษัทจดักำรจะเปน ดเผำข้อมลูเก่ีำวกบักำรรับผลประโำชิ์ดงักลำ่วไว้ใิรำำงำิรอบปี
บญัชีหรือรอบระำะเวลำหกเดือิด้วำ  
 
20.3 ข้อจ ำกดักำรถือหิ่วำลงทุิ   
 
(1) กองทุิ ิีมี้ข้อจ ำกดักำรถือหิ่วำลงทุิ ที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดีำวกัิ ใดจะถือได้ต้องไมเ่กนิ 1 ใิ 3 ของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้ว
ทัง้หมด  
 
(2) ข้อจ ำกดักำรถือหิ่วำลงทุิ ตำมข้อ )1) ข้ำงต้ิ มีข้อำกเว้ิให้ถือหิ่วำลงทุิ ได้โดำไมจ่ ำกดัสดัสว่ิส ำหรับผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ดงัตอ่ไปิี ้
  
(ก( กองทุิ บ ำเหิ็จบ ำิำญข้ำรำชกำร 
(ข( กองทุิ ประกัิ สงัคม 
(ค( กองทุิ กำรออมแหง่ชำตน  
(ง( กองทุิ บ ำเหิ็จบ ำิำญแหง่ชำตน  
(จ( กองทุิ ส ำรองเลีำ้งชีพ 
(ฉ( กองทุิ รวมเพื่อผู้ลงทุิ ทัว่ไป  
(ช( กองทุิ ตำ่งประเทศที่มีลกัษณะตำม )ก( ถึง )ฉ(  
(ซ( กองทุิ อ่ืิใดที่มีลกัษณะท ำิองเดีำวกบักองทุิ รวมตำม )ก( ถึง )ฉ( 
(ฌ( นิตนบคุคลที่จดัตัง้ขึ ้ิ ตำมกฏหมำำไทำิอกเหิือจำก )ก( ถึง )ฉ( ซึง่ไม่อำู่ภำำใต้บงัคบัต้องเสีำภำษีเงนิได้ นิตนบคุคล เช่ิ  ธิำคำรออมสนิ ตลำด
หลกัทรัพำ์แหง่ประเทศไทำ มลู นิธน หรือวดั เป็ิต้ิ 
(ญ( บคุคลอ่ืิที่ได้รับกำรผ่อิผัิ จำกส ำิกังำิเม่ือมีเหตจุ ำเป็ิและสมควร  
 
(3) กรณีที่มีเหตจุ ำเป็ิและสมควรอ่ืิใด ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ อำจถือหิ่วำลงทุิ เกนิข้อจ ำกดักำรถือหิ่วำลงทุิ ตำมข้อ )1) ได้แตไ่มเ่กนิร้อำละ 50 ของ
จ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมด โดำได้รับกำรผ่อิผัิ จำกส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ิี ้ใิกำรผ่อิผัิ ดงักลำ่ว ส ำิกังำิฯ จะ
พนจำรณำถึงประโำชิ์โดำรวมของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ เป็ิส ำคญั 
 
20.4 ข้อก ำหิดเก่ีำวกบั FATCA และกฎหมำำภำษีตำ่งประเทศใิลกัษณะเดีำวกัิ   
 
ใิปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรนกำได้ออกกฎหมำำที่เรีำกวำ่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะเรีำกวำ่ FATCA) โดำมีผลบงัคบั
ใช้วัิ ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำำฉบบัดงักลำ่วก ำหิดให้สถำบัิ กำรเงนิที่ไมใ่ชส่ญัชำตนอเมรนกัิ ิอกประเทศสหรัฐอเมรนกำ )Foreign Financial 
Institution หรือ FFI) รำำงำิข้อมลูเก่ีำวกบับญัชีของบคุคลที่อำูใ่ิบงัคบัต้องเสีำภำษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมรนกำ )ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดำ/ นิตนบคุคล 
สญัชำตนอเมรนกัิ  ผู้ซึง่มีถน่ิที่อำูถ่ำวรใิสหรัฐอเมรนกำ และผู้ซึง่มีถน่ิที่อำูท่ำงภำษีใิสหรัฐอเมรนกำ( ซึง่เปน ดหรือมีไว้กับ FFI ิั ้ิ   
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ิอกจำกิีำ้งัปรำกฏด้วำวำ่ใิปัจจบุัิ มีรัฐบำลใิหลำำประเทศก ำลงัด ำเ นิิกำรออกกฎหมำำที่มีข้อก ำหิดและหลกัเกณฑ์ใิลกัษณะที่คล้ำำคลงึกบั 
FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรีำก FATCA และกฎหมำำดงักลำ่ววำ่ “กฎหมำำตำ่งประเทศที่เก่ีำวข้อง”)  
 
กองทุิ รวมและบรนษัทจดักำรถือวำ่เป็ิ FFI ตำมบท นิำำมของ FATCA ซึง่ถกูก ำหิดให้ต้องเข้ำผกูพัิ ติกบัหิ่วำงำิสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมรนกำโดำมีหิ้ำที่ต้องรำำงำิข้อมลูและธุรกรรมทำงกำรเงนิของบคุคลสญัชำตนอเมรนกัิ และบคุคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก ำหิด 
หิ้ำที่ใิกำรตรวจสอบข้อมลูลกูค้ำเพือ่หำควำมสมัพัิ ธ์ของลกูค้ำกบัประเทศสหรัฐอเมรนกำ และรวมถึงหิ้ำที่ใิกำรก ำหิดให้ลกูค้ำบำงประเภทต้อง
จดัท ำเอกสำรำืิำัิ ติตำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็ิต้ิ  
 
ภำำใต้ข้อก ำหิดของ FATCA หำกกองทุิ รวมใดไมเ่ข้ำผกูพัิ ติเพ่ือปฏนบตันตำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลำ่วคือ มีสถำิะเป็ิ Non-Participating 
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุิ รวมิั ้ิ จะได้รับผลกระทบที่ส ำคญัใิสองกรณี คือ  
 
(1) ต้องถกูหกัเงนิใิอตัรำ 30 % ของเงนิที่กองทุิ รวมจะได้รับจำกรำำได้ ผลประโำชิ์หรือเงนิจำกกำรขำำทรัพำ์สนิทำงกำรเงนิใิประเทศสหรัฐอเมรนกำ 
)เงนิลงทุิ ทำงตรง( ซึง่จะเรน่มต้ิตัง้แตว่ัิ ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็ิต้ิไป และเงนิลงทุิ ทำงอ้อมใิทรัพำ์สนิทำงกำรเงนิของประเทศสหรัฐอเมรนกำ 
)Pass-thru) ซึง่อำจรวมถึงเงนิฝำกและเงนิลงทุิ กบัสถำบัิ กำรเงนิอ่ืิๆ ิอกประเทศสหรัฐอเมรนกำ ซึง่จะเรน่มต้ิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ิต้ิไป โดำ 
FATCA ก ำหิดให้สถำบัิ กำรเงนิของประเทศสหรัฐอเมรนกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผกูพัิ ติตำมข้อก ำหิดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธิำคำรและสถำบัิ
กำรเงนิใิประเทศไทำ ผู้ รับฝำกทรัพำ์สนิ ผู้สิบัสิุิ กำรขำำและรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ ( มีหิ้ำที่ด ำเ นิิกำรหกัเงนิ ณ ที่จำ่ำดงักลำ่วก่อิช ำระให้กบั
กองทุิ รวมที่เป็ิ NPFFI  
 
(2) ธิำคำรและสถำบัิ กำรเงนิทัง้ใิประเทศไทำและตำ่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโำชิ์ ผู้ รับฝำกทรัพำ์สนิ และผู้สิบัสิุิ กำรขำำและรับซือ้คืิ
หิ่วำลงทุิ  ที่เข้ำร่วมผกูพัิ ตำมข้อก ำหิดของ FATCA อำจจะปฏนเสธหรือระงบักำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิหรือำตุนควำมสมัพัิ ธ์ทำงธุรกนจกบักองทุิ
รวมหรือบรนษัทจดักำร ซึง่อำจท ำให้กองทุิ รวมไมส่ำมำรถด ำเ นิิกำรลงทุิ ตอ่ไปได้ และ/หรือด ำเ นิิกำรลงทุิ ได้อำำ่งไมมี่ประสนทธนภำพ รวมถึงอำจท ำ
ให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ไมส่ำมำรถท ำรำำกำรผ่ำิทำงผู้สิบัสิุิ กำรขำำและรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ ได้อีกตอ่ไป  
 
เพ่ือมนให้บรนษัทจดักำรและกองทุิ รวมได้รับผลกระทบใิกำรด ำเ นิิงำิรวมทัง้เพื่อเป็ิกำรรักษำประโำชิ์ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ โดำรวม บรนษัทจดักำร
และกองทุิ รวม )โดำบรนษัทจดักำร( จงึเข้ำผกูพัิ ติเพ่ือปฏนบตันตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหิดของกฎหมำำตำ่งประเทศที่เก่ีำวข้อง และเพ่ือให้บรนษัท
จดักำรและกองทุิ รวมสำมำรถปฏนบตันตำมภำระผกูพัิ ภำำใต้ข้อก ำหิดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมำำตำ่งประเทศทีเ่ก่ีำวข้องได้ บรนษัทจดักำรและ
กองทุิ รวม )ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ีำวข้องกบักำรปฎนบตันงำิของกองทุิ  เช่ิ  ผู้ดแูลผลประโำชิ์ ผู้ รับฝำกทรัพำ์สนิ และผู้สิบัสิุิ กำรขำำและรับซือ้คืิหิ่วำ
ลงทุิ ( จงึขอสงวิสนทธนใิกำรด ำเ นิิกำรดงัิี ้
  
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่เข้ำข่ำำเป็ิพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมรนกำ )หรือเป็ิบคุคลตำมที่กฎหมำำตำ่งประเทศที่เก่ีำวข้องก ำหิด( ให้ค ำ
ำนิำอมบรนษัทจดักำรและกองทุิ และตวัแทิใิกำร  ิำสง่ข้อมลู )เช่ิ  ช่ือ ที่อำู่ เลขประจ ำตวัผู้ เสีำภำษีของสหรัฐอเมรนกำ จ ำิวิและมลูคำ่หิว่ำลงทุิ
คงเหลือ จ ำิวิเงนิคำ่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ หรือเงนิปัิผลที่ได้รับ เป็ิต้ิ( ที่มีอำูใ่ิบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ิั ้ิ กบับรนษัทจดักำร ให้กบัหิ่วำงำิ
ของรัฐทัง้ใิและตำ่งประเทศ ตำมข้อก ำหิดของกฎหมำำตำ่งประเทศที่เก่ีำวข้อง  
 
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ิำสง่ข้อมลู เอกสำร และ/หรือค ำำนิำอม เพน่มเตนม เพ่ือำืิำัิ หรือพนสจูิ์ทรำบควำมเก่ีำวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมรนกำ เช่ิ  
หิงัสือแสดงกำรเสีำสนทธนใิสญัชำตนอเมรนกัิ หรือกำรให้ข้อมลูตำมหวัข้อที่ก ำหิดไว้ใิแบบฟอร์มของหิ่วำงำิสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมรนกำ หรือ
กำรแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูที่เคำให้ไว้มีกำรเปลี่ำิแปลง เป็ิต้ิ รวมถึง  ิำสง่หลกัฐำิเพ่ือำืิำัิ กำรเข้ำร่วมใิ FATCA หรือกฎหมำำตำ่งประเทศ
ที่เก่ีำวข้อง )ใิกรณีที่เป็ิลกูค้ำสถำบัิ กำรเงนิ( ทัง้ิี ้เป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหิดของกฎหมำำดงักลำ่ว  
 
(3) ด ำเ นิิกำรอ่ืิใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมำำตำ่งประเทศที่เก่ีำวข้อง  
เพ่ือเป็ิกำรป้องกัิ และลดผลกระทบที่จะเกนดตอ่กองทุิ หรือผู้ ถือหิ่วำลงทุิ โดำรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทุิ หรือผู้ ถือหิ่วำลงทุิ โดำรวมได้รับประโำชิ์
เพน่มขึ ้ิ หำกมีกำรด ำเ นิิกำรที่สอดคล้องกบักฎหมำำตำ่งประเทศที่เก่ีำวข้องข้ำงต้ิ ใิกรณีทีผู่้ ถือหิ่วำลงทุิ ปฏนเสธกำรด ำเ นิิกำรหรือไมแ่สดงเจติำ
ตอบรับภำำใิระำะเวลำทีบ่รนษัทจดักำรก ำหิด บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนใิกำรด ำเ นิิกำรอำำ่งใดอำำ่งหิึ่งหรือหลำำอำำ่งดงัตอ่ไปิีต้ำมควำม
จ ำเป็ิและควำมเหมำะสม โดำถือวำ่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ดงักลำ่วรับทรำบกำรด ำเ นิิกำรตำมทีบ่รนษัทจดักำรแจ้งิีแ้ล้ว และ/หรือได้ด ำเ นิิกำรตำมข้อตกลง
ที่ได้ระบไุว้ใิค ำขอเปน ดบญัช ี 
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(1) ไมรั่บค ำสัง่ซือ้/ สบัเปลี่ำิ/ โอิ หิ่วำลงทุิ ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ดงักลำ่ว 
(2) ระงบัหรือหำดุให้บรนกำร และด ำเ นิิกำรคืิเงนิลงทุิ ตำมมลูคำ่หิ่วำลงทุิ ให้แก่ผู้ ถือหิว่ำลงทุิ ดงักลำ่ว 
(3) ด ำเ นิิกำรหกัเงนิ ณ ที่จำ่ำจำกรำำได้เงนิลงทุิ  เงนิปัิผลและ/หรือเงนิที่ช ำระคำ่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ รำำิั ้ิ ได้ เพื่อให้
สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก ำหิดของกฎหมำำตำ่งประเทศที่เก่ีำวข้อง ทัง้ิี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมำำของประเทศไทำ 
(4) ด ำเ นิิกำรอ่ืิใดอัิ เป็ิกำรป้องกัิ หรือลดผลกระทบ หรือท ำให้กองทุิ หรือผู้ ถือหิ่วำลงทุิ โดำรวมได้รับประโำชิ์เพน่มขึ ้ิ  หำกมีกำรด ำเ นิิกำรที่
สอดคล้องกบักฎหมำำตำ่งประเทศที่เก่ีำวข้องข้ำงต้ิ  

กำรด ำเ นิิกำรดงักลำ่วถือเป็ิควำมจ ำเป็ิ และเป็ิกำรรักษำผลประโำชิ์ของกองทุิ โดำรวม เพรำะเป็ิกำรกระท ำเพื่อหลีกเลี่ำงมนให้บรนษัทจดักำรและ
กองทุิ มีกำรด ำเ นิิกำรที่ไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมำำตำ่งประเทศที่เก่ีำวข้องอัิ จะท ำให้กองทุิ อำจต้องถกูหกั ณ ที่จำ่ำ หรือถกู
ปน ดบญัชีธิำคำรตำมที่กลำ่วแล้วข้ำงต้ิ ซึง่ใิทำงปฏนบตันบรนษัทจดักำรจะเลือกด ำเ นิิกำรเฉพำะผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่เข้ำข่ำำเป็ิพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมรนกำ )หรือเป็ิบคุคลตำมที่กฎหมำำตำ่งประเทศที่เก่ีำวข้องก ำหิด( เทำ่ิั ้ิ   

ทัง้ิี ้ใิกรณีที่กฎหมำำไทำมีกำรแก้ไขเพน่มเตนมข้อก ำหิดเพ่ือรองรับกำรด ำเ นิิกำรตำมที่บรนษัทจดักำรได้สงวิสนทธนไว้ข้ำงต้ิ บรนษัทจัดกำร )รวมถึงผู้ที่
เก่ีำวข้อง( จะด ำเ นิิกำรตำมข้อก ำหิดของกฎหมำำภำำใิประเทศ โดำอำจ  ิำสง่ข้อมลูของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ไปำงัหิ่วำงำิ หรือด ำเ นิิกำรอ่ืิใดที่
รำชกำรก ำหิด โดำไมจ่ ำเป็ิต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ   
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด :  

ใิกรณีที่บรนษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำรงเงนิกองทุิ ได้ตำมที่ประกำศก ำหิด บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรเปลี่ำิให้บรนษัทจดักำรรำำอ่ืิเข้ำจดักำรกองทุิ
รวมแทิด้วำวนธีกำรขอรับควำมเห็ิชอบจำกส ำิกังำิหรือ ขอมตนโดำเสีำงข้ำงมำกของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ซึง่คนดตำมจ ำิวิหิ่วำลงทุิ รวมกัิ มำกกว่ำ
ร้อำละ 50 ของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมดของกองทุิ รวมภำำใิ 15 วัิ ิบัแตว่ัิ ที่รู้หรือควรรู้วำ่ไมส่ำมำรถด ำรงเงนิกองทุิ ได้ ทัง้ิี ้
หำกมีเหตจุ ำเป็ิและสมควร บรนษัทจดักำรอำจขอให้ส ำิกังำิพนจำรณำขำำำระำะเวลำออกไปได้ โดำกำรคดัเลือกบรนษัทจดักำรกองทุิ รวมรำำใหมจ่ะ
ค ำิึงถึงประโำชิ์ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ เป็ิส ำคญั และใิกรณีที่มีคำ่ใช้จำ่ำเกนดขึ ้ิ จำกกำรเปลี่ำิบรนษัทจดักำร บรนษัทจดักำรรำำเดนมจะเป็ิผู้ รับผนดชอบ
คำ่ใช้จำ่ำดงักลำ่ว หำกบรนษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเ นิิกำรได้ภำำใิระำะเวลำที่ก ำหิด บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรเลนกกองทุิ รวมตอ่ไป  
 
22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตัง้กองทุนรวมเป็นการทั่วไป :  

ใิกรณีที่บรนษัทจดักำรฝ่ำฝืิหรือไมป่ฏนบตันตำมหลกัเกณฑ์เก่ีำวกบักำรอิมุตันให้จดัตัง้กองทุิ รวมแบบเป็ิกำรทัว่ไป (auto approve) และกำรฝ่ำฝืิหรือ
กำรไมป่ฏนบตันิั ้ิ ก่อให้เกนดควำมเสีำหำำแก่ผู้ลงทุิ  บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรเำีำวำำควำมเสีำหำำให้แกผู่้ลงทุิ โดำไมช่กัช้ำ โดำใิกรณีที่ไมส่ำมำรถ
ตกลงกัิ ได้ บรนษัทจดักำรจะำนิำอมให้  ิำข้อพนพำทเข้ำสูก่ระบวิกำรพนจำรณำของอิญุำโตตลุำกำร  
 
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมมีหิ้ำที่ปฏนบตันตำมโครงกำรจดักำรกองทุิ รวม ข้อผกูพัิ ระหวำ่งผู้ ถือหิ่วำลงทุิ กบับรนษัทจดักำรกองทุิ รวม และกฎหมำำวำ่
ด้วำหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ ตลอดจิประกำศ กฎ และค ำสัง่ที่ออกโดำอำศำัอ ำิำจแหง่กฎหมำำดงักลำ่ว ทัง้ิี ้ใิกรณีที่ข้อก ำหิดใิโครงกำร
ขดัหรือแำ้งกบัหลกัเกณฑ์ใิกฎหมำำ ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ดงักลำ่ว หำกบรนษัทจดักำรกองทุิ รวมได้ด ำเ นิิกำรให้เป็ิไปตำมกฎหมำำ ประกำศ กฎ 
หรือค ำสัง่ิั ้ิ  ให้ถือวำ่บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมได้ปฏนบตันให้เป็ิไปตำมโครงกำรแล้ว 

บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโำชิ์ของกองทุิ รวมตำมที่ระบไุว้ใิโครงกำรจดักำรกองทุิ รวม โดำผู้ดแูลผลประโำชิ์มีอ ำิำจลงิำม
ใิข้อผกูพัิ ระหวำ่งผู้ ถือหิ่วำลงทุิ และบรนษัทจดักำรกองทุิ รวม ทัง้ิี ้กำรลงิำมใิข้อผกูพัิ ของผู้ดแูลผลประโำชิ์ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้โดำชอบ ให้ถือ
วำ่ผกูพัิ ผู้ ถือหิว่ำลงทุิ ทัง้ปวง 

กำรที่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ได้แสดงควำมประสงค์ใิกำรซือ้หรือลงทุิ ใิหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ รวมตำมโครงกำรจดักำรกองทุิ รวมิี ้ไมว่ำ่ใิทอดใด ๆ ให้
ถือวำ่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ดงักลำ่วำอมรับที่จะผกูพัิ ตำมข้อก ำหิดใิโครงกำรจดักำรกองทุิ รวมและข้อผกูพัิ ระหวำ่งผู้ ถือหิ่วำลงทุิ และบรนษัทจดักำร
กองทุิ รวม 

โครงกำรจดักำรกองทุิ รวมที่ผ่ำิกำรอิมุตันจำกส ำิกังำิ หรือผ่ำิกำรแก้ไขเพน่มเตนมตำมมำตรำ 129 แหง่พระรำชบญัญัตนหลกัทรัพำ์และตลำด
หลกัทรัพำ์ พ.ศ. 2535 ที่แิบท้ำำข้อผกูพัิ ระหวำ่งผู้ ถือหิ่วำลงทุิ กบับรนษัทจดักำรกองทุิ รวม ถือเป็ิสว่ิหิึ่งของข้อผกูพัิ ระหวำ่งผู้ ถือหิ่วำลงทุิ
กบับรนษัทจดักำรกองทุิ รวม  
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บรนษัท หลกัทรัพำ์จดักำรกองทุิ กรุงศรี จ ำกดั  
ที่อำู ่)ภำษำไทำ( : 898 อำคำรเพลนิจนตทำวเวอร์ ชั ้ิ  1 - 2 โซิเอ ชั ้ิ  12 และชั ้ิ  18 โซิบี  
ถิิเพลนิจนต แขวงลมุพนิี เขตปทมุวัิ  กรุงเทพมหำิคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777  
 
ที่อำู ่)ภำษำองักฤษ( : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
 
สนทธน หิ้ำที่ และควำมรับผนดชอบ :  

1.  สนทธนของบรนษัทจดักำร 
 
บรนษัทจดักำรมีสนทธนดงัิี ้ทัง้ิี ้ต้องเป็ิไปตำมและไมข่ดัตอ่ พระรำชบญัญัตนหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ ประกำศส ำิกังำิคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ หิงัสือเวีำิ หิงัสือผ่อิผัิ  และหิงัสือ
ซกัซ้อมควำมเข้ำใจ ทัง้ที่มีอำูใ่ิปัจจบุัิ และทีแ่ก้ไขเพน่มเตนมใิอิำคต )กฎหมำำ ก.ล.ต.( 
 
1.1 ได้รับคำ่ตอบแทิใิกำรจดักำรโครงกำร คำ่ธรรมเิีำม และคำ่ใช้จำ่ำหรือเงนิตอบแทิอื่ิใดตำมที่ระบไุว้ใิโครงกำร 
 
1.2 มอบหมำำกำรจดักำรใิสว่ิที่เก่ีำวกบักำรลงทุิ  กำรปฏนบตันกำรด้ำิงำิสิบัสิุิ  )back office) และงำิอื่ิใดที่กฎหมำำ ก.ล.ต. อิญุำตให้
บรนษัทจดักำรมอบหมำำให้บคุคลอ่ืิกระท ำกำรแทิได้ 
 
1.3 แตง่ตัง้บคุคลใดๆ เพื่อมำปฏนบตันหิ้ำที่ให้แก่กองทุิ  เช่ิ  ผู้สิบัสิุิ กำรขำำหรือรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  ผู้ตนดตอ่กบัผู้ลงทุิ  ทีป่รึกษำกำรลงทุิ  ที่
ปรึกษำกองทุิ  ผู้ เช่ีำวชำญ ผู้ให้บรนกำรด้ำิข้อมลู ข่ำวสำร )Information Service Provider / Technical Advisor) เป็ิต้ิ ทัง้ิี ้ตำมที่บรนษัทจดักำร
เห็ิสมควร 
 
1.4 รับช ำระหิีเ้พ่ือกองทุิ ด้วำทรัพำ์สนิอ่ืิแทิกำรช ำระหิีด้้วำเงนิสดตำมตรำสำรแหง่หิี ้ตำมที่ระบไุว้ใิโครงกำร 
 
1.5 ช ำระคำ่รับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ เป็ิหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิอ่ืิแทิเงนิ 
 
1.6 จดัสรรหิ่วำลงทุิ  ปฏนเสธ ระงบั หรือหำดุกำรสัง่ซือ้-ขำำคืิหรือสบัเปลีำ่ิหิ่วำลงทุิ  หรือเลื่อิก ำหิดกำรช ำระคืิคำ่ขำำหิว่ำลงทุิ  ทัง้ิี ้
ตำมที่ระบไุว้ใิโครงกำร 
 
1.7 กระท ำ นิตนกรรมหรือสญัญำใดๆ ใิิำมของกองทุิ  ซึง่บรนษัทจดักำรมีอ ำิำจกระท ำได้ภำำใิขอบเขตที่กฎหมำำ ก.ล.ต. ก ำหิด 
 
1.8 สนทธนที่จะละเว้ิไมป่ฏนบตันตำมมตนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  เม่ือบรนษัทจัดกำร และ/หรือ ผู้จดักำรกองทุิ มีเหตอุัิ สมควรเชื่อได้วำ่มตนดงักลำ่ว ไมเ่ป็ิไป
ตำม ขดั หรือฝ่ำฝืิกฎหมำำ ก.ล.ต. 
 
1.9 ปฏนบตันกำรอ่ืิ ๆ เพื่อให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทุิ  และรักษำไว้ซึง่ผลประโำชิ์ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ภำำใต้ขอบเขต หิ้ำที่ และควำม
รับผนดชอบของบรนษัทจดักำร 
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2. หิ้ำที่และควำมรับผนดชอบของบรนษัทจดักำร 
 
บรนษัทจดักำรมีหิ้ำทีแ่ละควำมรับผนดชอบดงัิี ้ทัง้ิี ้ต้องเป็ิไปตำมและไมข่ดัตอ่กฎหมำำ ก.ล.ต. 
 
2.1 กำรจดัตัง้เปลี่ำิแปลง เพน่มเตนม จดทะเบีำิกองทุิ  และกำรเลนกกองทุิ  
 
2.1.1 ำื่ิค ำขอจดทะเบีำิกองทรัพำ์สนิ ซึง่เป็ิเงนิได้จำกกำรขำำหิ่วำลงทุิ ของโครงกำรเป็ิกองทุิ รวมตอ่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำำใิ 
15 วัิ ท ำกำริบัแตว่ัิ ปน ดกำรเสิอขำำหิ่วำลงทุิ  
 
2.1.2 ด ำเ นิิกำรขอเพน่มจ ำิวิเงนิทุิ จดทะเบีำิหรือขอจดทะเบีำิเปลี่ำิแปลงเงนิทุิ โครงกำรของกองทุิรวม ตอ่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
2.1.3 แก้ไขเพน่มเตนมข้อมลูที่ได้จดทะเบำีิไว้แล้ว ำกเว้ิกำรเพน่มจ ำิวิเงนิทุิ จดทะเบีำิ/กำรเพน่มเงนิทุิ โครงกำรและกำรแก้ไขเพน่มเตนมจ ำิวิและ
มลูคำ่หิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมดของกองทุิ ให้แก่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำำใิ 5 วัิ ท ำกำริบัแตว่ัิ ที่ได้แก้ไขเพน่มเตนมิั ้ิ  
 
2.1.4 เปลี่ำิแปลงหรือแก้ไขเพน่มเตนมโครงกำรหรือวนธีกำรจดักำรตำมหวัข้อ "วนธีกำรแก้ไขเพน่มเตนมโครงกำรจดักำรกองทุิ รวมหรือแก้ไขวนธีจดักำร" 
 
2.1.5 ด ำเ นิิกำรเลนกกองทุิ ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหิดไว้ใิหวัข้อ "กำรเลนกโครงกำรจดักำรกองทุิ รวม" 
 
2.1.6 จดัให้มีกำรช ำระบญัชีตำมหวัข้อ "กำรช ำระบญัชีกองทุิ รวมและวนธีกำรเฉลี่ำเงนิคืิให้แก่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ เม่ือเลนกโครงกำร" 
 
2.2 กำรบรนหำรกองทุิ  
 
2.2.1 จดักำรลงทุิ โดำใช้ควำมสำมำรถเพ่ือพนทกัษ์ประโำชิ์ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ อำำ่งเต็มที่ โดำค ำิึงและรักษำผลประโำชิ์สงูสดุให้แกผู่้ ถือหิ่วำ
ลงทุิ  และตัง้อำูบ่ิหลกัแหง่ควำมซื่อสตัำ์สจุรนตและควำมรอบคอบระมดัระวงั  
 
2.2.2 จดักำรกองทุิ ให้เป็ิไปตำมโครงกำรที่ได้รับอิมุตัน ตลอดจิข้อผกูพัิ ที่ท ำไว้กบัผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  
 
2.2.3 แำกทรัพำ์สนิของกองทุิ ไว้ตำ่งหำกจำกทรัพำ์สนิของบรนษัทจดักำร และ  ิำทรัพำ์สนิของกองทุิ ไปฝำกไว้กบัผู้ดแูลผลประโำชิ์ 
 
2.2.4 จดัให้ได้มำซึง่ผลประโำชิ์ที่ได้จำกกำร  ิำทรัพำ์สนิของกองทุิ ไปลงทุิ  
 
2.2.5 สัง่ผู้ดแูลผลประโำชิ์ให้สง่มอบ รับมอบ แปลงสภำพ จ ำหิำ่ำ จำ่ำ โอิ ตลอดจิช ำระและรับช ำระรำคำคำ่หลกัทรัพำ์ 
 
2.2.6 จดัให้มีกำรรับและจำ่ำคำ่ธรรมเิีำม คำ่ใช้จำ่ำ หรือเงนิตอบแทิอื่ิใด ให้เป็ิไปตำมวตัถปุระสงค์ของกำรจดักำรของกองทุิ ตำมที่ก ำหิดไว้ใิ
หวัข้อ "คำ่ธรรมเิีำมและคำ่ใช้จำ่ำที่เรีำกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหิ่วำลงทุิ และกองทุิ รวม" 
 
2.2.7 เข้ำร่วมประชมุและออกเสีำงลงคะแิิใิกนจกำรหรือบรนษัทที่กองทุิ ถือหลกัทรัพำ์อำู ่ใิเร่ืองที่อำจสง่ผลกระทบอำำ่งมีิำัส ำคญัตอ่ผลประโำชิ์
ของกองทุิ รวม เพื่อรักษำผลประโำชิ์สงูสดุของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ   
 
2.2.8 ดแูล ตนดตำม รักษำสนทธนของกองทุิ  ด ำเ นิิกำรฟ้องร้อง บงัคบัคดี หรือกระท ำกำรอ่ืิใดอัิ เก่ีำวเิ่ืองกบักฎหมำำ เพื่อประโำชิ์ของกองทุิ รวม 
 
2.2.9 พนจำรณำจำ่ำเงนิปัิผลให้แกผู่้ ถือหิ่วำลงทุิ ตำมเงื่อิไขและวนธีกำรทีก่ ำหิดไว้ใิหวัข้อ "ิโำบำำกำรจำ่ำเงนิ ปัิผล" และ "ก ำหิดเวลำและ
วนธีกำรจำ่ำเงนิปัิผลแกผู่้ ถือหิ่วำลงทุิ " )ถ้ำมี( 
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2.2.10 ขอควำมเห็ิชอบจำกผู้ดแูลผลประโำชิ์ใิกำรด ำเ นิิกำรตำมข้อ "กำรรับช ำระหิีเ้พ่ือกองทุิ รวมด้วำทรัพำ์สนิอ่ืิ" 
 
2.2.11 จดัให้มีกำรวดัผลกำรด ำเ นิิงำิของกองทุิ อำำ่งสม ่ำเสมอและเปน ดเผำผลกำรด ำเ นิิงำิตลอดจิข้อมลูอ่ืิที่เก่ีำวกบัควำมเป็ิไปของกองทุิ
ิั ้ิ ใิแตล่ะชว่งเวลำ 
 
2.3 กำรจดัท ำบญัชี กำรรำำงำิ และกำรเปน ดเผำข้อมลู 
 
2.3.1 จดัท ำงบกำรเงนิของกองทุิ รวมให้เป็ิไปตำมมำตรฐำิกำรบญัชีที่ก ำหิดตำมกฎหมำำวำ่ด้วำกำรบญัชี 
 
2.3.2 จดัท ำรำำงำิทกุรอบปีบญัชีหรือปีปฏนทนิเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ีำวกบักองทุิ ของรอบปีบญัชีหรือปีปฏนทนิ และสง่รำำงำิดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหิ่วำ
ลงทุิ ที่มีช่ืออำูใ่ิทะเบีำิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ และส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำำใิ 3 เดือิิบัตัง้แตว่ัิ ถดัจำกวัิ สน ้ิ ปีบญัชี หรือใิกรณีของ
กองทุิ รวมเปน ด หำกเลือกจดัท ำและสง่รำำงำิตำมปีปฏนทนิให้สง่รำำงำิภำำใิ 4 เดือิิบัตัง้แตว่ัิ ถดัจำกวัิ สน ้ิ ปีปฏนทนิ 
รวมทัง้จดัท ำรำำงำิทกุรอบระำะเวลำ 6 เดือิของรอบปีบญัชีหรือปีปฏนทนิ เพ่ือแสดงข้อมลูเก่ีำวกบักองทุิ ของรอบระำะเวลำ 6 เดือิิั ้ิ  และสง่
รำำงำิดงักลำ่วให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ทีมี่ชื่ออำูใ่ิทะเบีำิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ และส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำำใิ 2 เดือิ ิบัแตว่ัิ สน ้ิ รอบ
ระำะเวลำ 6 เดือิดงักลำ่ว หรือเม่ือผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ร้องขอ ใิกรณีเลือกจดัท ำและสง่รำำงำิตำมรอบปีบญัชี ให้บรนษัทได้รับำกเว้ิไมต้่องจดัท ำและส่ง
รำำงำิดงักลำ่วใิรอบระำะเวลำ 6 เดือิหลงัส ำหรับปีบญัชีิั ้ิ   
บรนษัทจดักำรจะจดัให้มีรำำงำิของรอบระำะเวลำลำ่สดุไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบรนษัทจดักำร และสถำิทีต่นดตอ่ทกุแหง่ของผู้สิบัสิุิ กำรขำำหรือ
รับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  เพื่อให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ สำมำรถตรวจดไูด้และจดัส ำเิำให้เม่ือผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ร้องขอ 
 
2.3.3 จดัท ำรำำงำิฐำิะกำรลงทุิ เพ่ือกองทุิ เป็ิรำำวัิ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโำชิ์ทกุวัิ ท ำกำริั ้ิ  
 
2.3.4 จดัท ำรำำงำิกำรซือ้ขำำหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิอ่ืิเพ่ือกองทุิ เป็ิรำำวัิ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโำชิ์ทกุวัิ ท ำกำริั ้ิ  
 
2.3.5 ค ำิวณและประกำศมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธน มลูคำ่หิ่วำลงทุิ  รำคำขำำหิ่วำลงทุิ  และรำคำรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ   
 
2.3.6 จดัท ำรำำงำิโดำระบชุื่อ จ ำิวิ อตัรำสว่ิกำรลงทุิ ใิหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิอ่ืิที่มีมลูคำ่เกนิอตัรำสว่ิกำรลงทุิ ที่ส ำิกังำิ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหิด ซึง่มนได้เกนดจำกกำรลงทุิ หรือได้หลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิอ่ืิมำเพน่มเตนม พร้อมทัง้วัิ ที่หลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิอ่ืิมีมลูคำ่
เกนิอตัรำสว่ิกำรลงทุิ ที่ก ำหิดพร้อมสำเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโำชิ์ทรำบภำำใิ 3 วัิ ท ำกำริบัตัง้แตว่ัิ ถดัจำกวัิ ที่หลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิอ่ืิ
ิั ้ิ มีมลูคำ่เกนิอตัรำสว่ิกำรลงทุิ ที่ก ำหิด พร้อมทัง้จดัท ำส ำเิำไว้ที่บรนษัทจดักำรเพื่อให้ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ 
 
2.3.7 ส ำหรับกองทุิ เปน ดจดัท ำหิงัสือชีช้วิใหม ่ให้เป็ิปัจจบุัิ ทกุรอบปีบญัชีและจดัสง่ให้ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำำใิ 60 วัิ ิบัตัง้แตว่ัิ
ถดัจำกวัิ สน ้ิ ปีบญัช ี
 
2.3.8 ประกำศข้อมลู รำำงำิ รำำละเอีำด กำรด ำเ นิิกำรตำ่งๆ ที่เก่ีำวกบักองทุิ  
 
2.4 กำรขำำและรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ และงำิทะเบีำิหิ่วำลงทุิ  
 
2.4.1 จดัให้มีเอกสำรที่เก่ีำวข้องกบักำรซือ้ขำำหิ่วำลงทุิ  ซึง่มีลกัษณะเป็ิไปตำมที่กฎหมำำ ก.ล.ต. ก ำหิด รวมทัง้จดัให้มีกำรแจกจำ่ำข้อมลูที่เป็ิ
สำระส ำคญัเก่ีำวกบัหิ่วำลงทุิ และกองทุิ รวมให้แก่ผู้ลงทุิ อำำ่งเพีำงพอ และจดัเตรีำมข้อมลูที่เป็ิรำำละเอีำดของโครงกำรไว้เพ่ือให้ผู้ ลงทุิ ตรวจดู
หรือร้องขอได้ 
 
2.4.2 ด ำเ นิิกำรใิกำรขำำหรือรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  ให้เป็ิไปตำมที่กฎหมำำ ก.ล.ต. ก ำหิด 
 
2.4.3 ขำำ รับซือ้คืิ และจดัสรรหิ่วำลงทุิ ตำมวนธีกำรที่ระบใุิโครงกำร 
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2.4.4 จดัให้มีและเก็บรักษำไว้ซึง่ทะเบำีิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ใิกรณีทีบ่รนษัทจดักำรมอบหมำำให้ผู้ อ่ืิเป็ิิำำทะเบำีิ จะเก็บรักษำทะเบีำิผู้ ถือหิ่วำ
ลงทุิ  ณ ที่ท ำกำรของิำำทะเบีำิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  
2.4.5 เปน ดบญัชีกองทุิ และจดัให้มีเอกสำรแสดงสนทธนใิหิ่วำลงทุิ ให้แกผู่้ ถือหิ่วำลงทุิ   
 
2.4.6 ขอควำมเห็ิชอบจำกผู้ดแูลผลประโำชิ์ใิกรณีที่จะด ำเ นิิกำรตำมข้อ "กำรเลื่อิก ำหิดกำรช ำระเงนิคำ่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ คืิแกผู่้ ถือหิ่วำ
ลงทุิ " หรือข้อ "กำรช ำระคำ่รับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ ด้วำหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิ อ่ืิแทิเงนิ" 
 
2.4.7 ด ำเ นิิกำรเพน่มหรือำกเลนกจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่ได้รับกำรจดัสรรแล้ว โดำเพน่มหรือลดจ ำิวิหิ่วำลงทุิ จำกกำรขำำ สบัเปลี่ำิเข้ำกองทุิ  รับซือ้
คืิ หรือสบัเปลี่ำิออกจำกกองทุิ  ภำำใิวัิ ท ำกำรถดัจำกวัิ ที่จดัสรรหิ่วำลงทุิ  
 
2.5 กำรแตง่ตัง้บคุคลอ่ืิ 
 
2.5.1 จดัให้มีผู้ดแูลผลประโำชิ์ ิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ  ผู้สอบบญัชี ผู้ช ำระบญัชีของกองทุิ  ซึง่มีคณุสมบตันตำมที่กฎหมำำ ก.ล.ต. ก ำหิด 
 
2.5.2 แจ้งให้ิำำทะเบีำิหิว่ำลงทุิ ทรำบถึงข้อจ ำกดักำรโอิหิ่วำลงทุิ ที่ระบไุว้ใิโครงกำรและข้อผูกพัิ ระหวำ่งผู้ ถือหิ่วำลงทุิ กบับรนษัทจดักำร 
)ถ้ำมี( ใิกรณีที่ิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ ลงทะเบีำิกำรโอิหิ่วำลงทุิ โดำฝ่ำฝืิข้อจ ำกดักำรโอิหิ่วำลงทุิ ที่ระบไุว้ใิโครงกำรและข้อผกูพัิ
ระหวำ่งผู้ ถือหิ่วำลงทุิ กบับรนษัทจดักำร บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรให้ิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ เพนกถอิกำรลงทะเบีำิกำรโอิหิ่วำลงทุิ ิั ้ิ โดำไม่
ชกัช้ำ 
 
2.5.3 แจ้งหรือขอควำมเห็ิชอบจำกส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เก่ีำวกบักำรแตง่ตัง้หรือเปลี่ำิแปลงบคุคลหรือ นิตนบคุคลที่เก่ีำวข้องกบักำรจดักำร
กองทุิ รวม 
 
2.6 กำรด ำเ นิิกำรอ่ืิๆ 
 
ด ำเ นิิกำรอ่ืิใดเพ่ือให้เป็ิไปตำมโครงกำรและข้อก ำหิดของกฎหมำำ ก.ล.ต.  
 
บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมมีหิ้ำที่ปฏนบตันตำมข้อผกูพัิ  โครงกำรจดักำรกองทุิ รวม กฎหมำำวำ่ด้วำหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ ตลอดจิประกำศ 
กฎ หรือค ำสัง่ที่ออกโดำอำศำัอ ำิำจแหง่กฎหมำำดงักลำ่ว ทัง้ิี ้ใิกรณีที่ข้อก ำหิดใิข้อผกูพัิ หรือโครงกำรจดักำรกองทุิ รวมขดัหรือแำ้งกบั
หลกัเกณฑ์ใิกฎหมำำ ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ดงักลำ่ว หำกบรนษัทจดักำรกองทุิ ได้ด ำเ นิิกำรให้เป็ิไปตำมกฎหมำำ ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ิั ้ิ  ให้ถือ
วำ่บรนษัทจดักำรกองทุิ ได้ปฏนบตันให้เป็ิไปตำมข้อผกูพัิ หรือโครงกำรจดักำรกองทุิ รวมแล้ว  
 
เง่ือิไขกำรเปลี่ำิบรนษัทจดักำร :  

ใิกรณีที่มีกำรเปลี่ำิบรนษัทจดักำรกองทุิ รวม ไมว่ำ่โดำค ำสัง่ของส ำิกังำิ หรือโดำเหตอ่ืุิใดตำมพระรำชบญัญัตนหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ 
พ.ศ. 2535 บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมต้องด ำเ นิิกำรตำมที่จ ำเป็ิเพ่ือให้บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมรำำใหมเ่ข้ำท ำหิ้ำที่ตอ่ไปได้ ซึง่รวมถึงกำรสง่มอบ
เอกสำรหลกัฐำิตำ่ง ๆ ให้แก่บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมรำำใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธิำคำรสแติดำร์ดชำร์เตอร์ด )ไทำ( จ ำกดั )มหำชิ(  
ที่อำู ่: 100 ถิิสำทรเหิือ แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทร. 0-2724-5296  
 
สนทธน หิ้ำที่ และควำมรับผนดชอบ :  
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1. สนทธนของผู้ดแูลผลประโำชิ์  
 
(1)  ได้รับคำ่ธรรมเิีำมตำมอตัรำที่ก ำหิดไว้ใิหวัข้อ คำ่ธรรมเิีำมผู้ดแูลผลประโำชิ์ของโครงกำรจดักำร และใิสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโำชิ์  
 
(2)  บอกเลนกสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโำชิ์ ตำมเง่ือิไขที่ก ำหิดไว้ใิสญัญำ ทัง้ิีโ้ดำได้รับควำมเห็ิชอบจำกส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(3)  แตง่ตัง้ผู้ท ำหิ้ำที่เก็บรักษำหลกัทรัพำ์หรือทรัพำ์สนิใิตำ่งประเทศที่กองทุิ ได้ไปลงทุิ ไว้  
 
2.  หิ้ำที่และควำมรับผนดชอบของผู้ดแูลผลประโำชิ์  
 
(1) ดแูลให้บรนษัทจดักำรปฏนบตันหิ้ำที่ตลอดจิภำระผกูพัิ ตำมที่ก ำหิดไว้ใิเอกสำรดงัตอ่ไปิีอ้ำำ่งเคร่งครัด  
 
(ก(  โครงกำรจดักำรกองทุิ รวม  
(ข(  ข้อก ำหิดที่ท ำไว้ระหวำ่งบรนษัทจดักำรและผู้ ถือหิ่วำลงทุิ   
(ค(  มำตรำ 125 มำตรำ 126 มำตรำ 129 และมำตรำ 130 แหง่พระรำชบญัญัตนหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลกัทรัพำ์และตลำด
หลกัทรัพำ์”) และ  
(ง(  ประกำศที่เก่ีำวข้องของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ และส ำิกังำิคณะกรรมกำร กลต. ทัง้ใิปัจจบุัิ และที่จะมีแก้ไข
เพน่มขึ ้ิ ใิอิำคต  
 
(2) รับรองควำมถกูต้องใิกำรค ำิวณมลูคำ่ทรัพำ์สนิ มลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธน และมลูคำ่หิว่ำลงทุิ ทีบ่รนษัทจดักำรได้ค ำิวณไว้แล้วเม่ือเห็ิวำ่กำรค ำิวณ
ถกูต้องตำมโครงกำรจดักำรกองทุิ รวมและกฎหมำำ  
 
(3) จดัท ำรำำงำิโดำละเอีำดใิกรณีที่บรนษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเว้ิกระท ำกำรจิก่อให้เกนดควำมเสีำหำำแก่กองทุิ หรือใิกรณีที่บรนษัทจดักำรไม่
ปฏนบตันตำมหิ้ำที่หรือภำระผกูพัิ ตำมที่ระบไุว้ใิข้อ )1) ข้ำงต้ิ และจดัสง่รำำงำิดงักลำ่วให้แก่ส ำิกังำิ กลต. ภำำใิ 5 วัิ ิบัจำกวัิ ทีผู่้ดแูล
ผลประโำชิ์รู้ถึงเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว  
 
(4) แจ้งให้บรนษัทจดักำรทรำบถึงกรณีทีบ่รนษัทจดักำรไมป่ฏนบตันตำมหิ้ำที่หรือภำระผกูพัิ ตำมที่ระบไุว้ใิข้อ )1) ข้ำงต้ิ  
 
(5) ด ำเ นิิกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บรนษัทจดักำรปฏนบตันตำมหิ้ำที่ของติ หรือฟ้องร้องเรีำกคำ่สนิไหมทดแทิควำมเสีำหำำจำกบรนษัทจดักำร ทัง้ิี ้เพื่อ
ประโำชิ์ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ หรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำิกังำิคณะกรรมกำร กลต.  
 
คำ่ใช้จำ่ำใิกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโำชิ์ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ให้เป็ิคำ่ใช้จำ่ำที่เรีำกช ำระจำกทรัพำ์สนิของกองทุิ ได้  
 
(6) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช ำระบญัชปีฏนบตันตำมกฎหมำำ ซึง่รวมถึงมำตรำ 130 แหง่พระรำชบญัญัตนหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ หำกผู้ช ำระบญัชี
ไมป่ฏนบตันตำมกฎหมำำให้ผู้ดแูลผลประโำชิ์รำำงำิให้ส ำิกังำิคณะกรรมกำร กลต. ทรำบ และดแูลให้สนิทรัพำ์ของกองทุิ อำูใ่ิควำมดแูลของติ
จิกวำ่กระบวิกำรช ำระบญัชีจะแล้วเสร็จ  
 
(7) แสดงควำมเห็ิของผู้ดแูลผลประโำชิ์ เก่ีำวกบักำรจดักำรและกำรด ำเ นิิงำิของกองทุิ ใิระหวำ่งปีที่ผ่ำิมำตำมกฎหมำำ โดำแสดงไว้ใิรำำงำิ
ประจ ำปีและรำำงำิทกุรอบระำะเวลำหกเดือิของรอบปีบญัชีของกองทุิ   
 
(8) จดัท ำบญัชีของกองทุิ และดแูลรักษำสนิทรัพำ์ของกองทุิ   
 
(9) จดัท ำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำิตำ่ง ๆ ที่จ ำเป็ิเพ่ือแสดงรำำกำรธุรกรรมทัง้หมดที่ผู้ดแูลผลประโำชิ์กระท ำขึ ้ิ ใิกำรปฏนบตันตำมหิ้ำทีแ่ละภำระ
ผกูพัิ ของติตำมสญัญำิี ้รวมทัง้จดัท ำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำิตำ่ง ๆ ตำมที่กฎหมำำและโครงกำรจดักำรกองทุิ รวมก ำหิด  
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(10) จดัท ำและเก็บรักษำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำิตำ่งๆ ของกองทุิ เพ่ือให้บรนษัทจดักำรสำมำรถเผำแพร่รำำงำิประจ ำปี และรำำงำิทกุรอบ
ระำะเวลำหกเดือิของรอบปีบญัชขีองกองทุิ ตำมที่กฎหมำำก ำหิด  
 
(11) เก็บรักษำ จดัท ำ และจดัสง่ใบรับรอง เช็ค รำำงำิกำรเงนิ ค ำบอกกลำ่วและเอกสำรอื่ิ ๆ ที่บรนษัทจดักำรหรือกองทุิ ต้องจดัท ำหรือจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ
หิ่วำลงทุิ หรือตำมค ำสัง่ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ   
 
(12) กระท ำกำรอ่ืิที่เก่ีำวข้องกบักำรปฏนบตันตำมหิ้ำที่ข้ำงต้ิ  
 
(13) ปฏนบตันหิ้ำที่อ่ืิ ๆ ตำมที่ตกลงเป็ิลำำลกัษณ์อกัษรกบับรนษัทจดักำรโดำไมก่ระทบกระเทือิตอ่สนทธนของผู้ดแูลผลประโำชิ์ ทัง้ิี ้หำกผู้ ดแูล
ผลประโำชิ์ต้องปฏนบตันหิ้ำที่ิอกเหิือจำกที่ก ำหิดตำมสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโำชิ์ ให้ผู้ดแูลผลประโำชิ์มีสนทธนได้รับคำ่ตอบแทิเพน่มเตนม
ตำมแตจ่ะตกลงร่วมกัิ กบับรนษัทจดักำร  
 
(14) ปฏนบตันตำมหลกัเกณฑ์และวนธีกำรที่พระรำชบญัญัตนหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศ
ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้โดำเคร่งครัด  
 
ผู้ดแูลผลประโำชิ์มีอ ำิำจหิ้ำที่และควำมรับผนดชอบตำมที่ก ำหิดไว้ใิสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโำชิ์ของกองทุิ รวมและตำมพระรำชบญัญัตน
หลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหิ้ำที่ดแูลรักษำประโำชิ์ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  และเม่ือมีกำรเปลี่ำิแปลงผู้ดแูลผลประโำชิ์ 
ผู้ดแูลผลประโำชิ์รำำเดนมมีหิ้ำที่ด ำเ นิิกำรตำมที่จ ำเป็ิเพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโำชิ์รำำใหมส่ำมำรถปฏนบตันหิ้ำทีต่อ่ไปได้ ซึง่กำรด ำเ นิิกำรดงักลำ่ว
รวมถึงกำรลงลำำมือชื่อใิหิงัสือเพื่อรับรองควำมถกูต้องและครบถ้วิของสนง่ที่สง่มอบให้ผู้ดแูลผลประโำชิ์รำำใหมห่ำกมีกำรเปลี่ำิแปลงผู้ดแูล
ผลประโำชิ์ 
 
ใิกรณีที่ผู้ดแูลผลประโำชิ์กระท ำกำร งดเว้ิกระท ำกำร หรือละเลำไมป่ฏนบตันหิ้ำที่ ใิกำรดแูลรักษำประโำชิ์ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ
อำจใช้สนทธนตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แหง่พระรำชบญัญัตนหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ พ.ศ. 2535 ใิกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูล
ผลประโำชิ์เพ่ือประโำชิ์ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ทัง้ปวงได้ 
 
ผู้ดแูลผลประโำชิ์ต้องไมก่ระท ำกำรอัิ เป็ิกำรขดักบัผลประโำชิ์ของกองทุิ รวมและผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ไมว่ำ่กำรกระท ำิั ้ิ จะเป็ิไปเพ่ือประโำชิ์ของ
ผู้ดแูลผลประโำชิ์เองหรือประโำชิ์ของผู้ อ่ืิ เว้ิแตเ่ป็ิกำรเรีำกคำ่ตอบแทิใิกำรท ำหิ้ำที่เป็ิผู้ดแูลผลประโำชิ์ หรือเป็ิกำรด ำเ นิิกำรใิลกัษณะ
ที่เป็ิธรรมและได้เปน ดเผำข้อมลูให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ทรำบก่อิอำำ่งเพีำงพอแล้ว โดำผู้ ถือหิว่ำลงทุิ ที่ได้ทรำบข้อมลูดงักลำ่วมนได้แสดงกำรคดัค้ำิ 
 
ใิกรณีที่กำรด ำเ นิิกำรใดต้องได้รับมตนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  หำกบรนษัทจดักำรกองทุิ รวมไมด่ ำเ นิิกำรขอมตน ให้ผู้ดแูลผลประโำชิ์มีอ ำิำจด ำเ นิิกำร
ตำมที่จ ำเป็ิเพ่ือขอมตนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ได้  
 
เง่ือิไขกำรเปลี่ำิผู้ดแูลผลประโำชิ์ :  

บรนษัทจดักำรจะเปลี่ำิตวัผู้ดแูลผลประโำชิ์ได้ ภำำใต้เง่ือิไขสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโำชิ์ ดงัตอ่ไปิี ้ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรจะกระท ำได้ตอ่เม่ือได้รับ
อิญุำตจำกส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อิ  
 
(1) เม่ือบรนษัทจดักำรหรือผู้ดแูลผลประโำชิ์ฝ่ำำใดฝ่ำำหิึ่ง มีควำมประสงค์จะบอกเลนกสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโำชิ์ โดำบอกกลำ่วให้อีกฝ่ำำหิึ่ง
ทรำบลว่งหิ้ำเป็ิเวลำไม่ิ ้อำกวำ่ 90 วัิ หรือิ้อำกวำ่ 90 วัิ ใิกรณีที่เป็ิควำมำนิำอมร่วมกัิ  โดำท ำเป็ิลำำลกัษณ์อกัษรเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ำำหิึ่ง
ทรำบ   
 
(2) ใิกรณีที่บรนษัทจดักำรหรือผู้ดแูลผลประโำชิ์ฝ่ำำใดฝ่ำำหิึ่งไมป่ฏนบตันหิ้ำที่และควำมรับผนดชอบที่ได้ตกลงไว้ อัิ เป็ิสำระส ำคญัของสญัญำิี ้
คูส่ญัญำอีกฝ่ำำหิึ่งอำจบอกเลนกสญัญำได้ โดำบอกกลำ่วลว่งหิ้ำเป็ิลำำลกัษณ์อกัษรไม่ิ ้อำกวำ่ 30 วัิ   
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(3) ใิกรณีที่มีกำรเปลี่ำิแปลงเงื่อิไขใิโครงกำรจดักำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ำิแปลงกฎหมำำวำ่ด้วำหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์หรือประกำศ
ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำำอ่ืิใดและบรนษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโำชิ์ทัง้สองฝ่ำำไมส่ำมำรถ
ตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ำิแปลงสญัญำให้สอดคล้องกบัประกำศค ำสัง่ระเบีำบและข้อบงัคบัดงักลำ่ว ทัง้ิี ้เิ่ืองจำกกำรเปลี่ำิแปลงดงักลำ่วมีผลเป็ิกำร
เพน่มภำระหิ้ำที่แก่ผู้ดแูลผลประโำชิ์และผู้ดแูลผลประโำชิ์ไมป่ระสงค์จะรับหิ้ำที่ดงักลำ่ว ผู้ดแูลผลประโำชิ์มีสนทธนบอกเลนกสญัญำแต่งตัง้ผู้ดแูล
ผลประโำชิ์ได้โดำบอกกลำ่วให้บรนษัทจดักำรทรำบลว่งหิ้ำเป็ิลำำลกัษณ์อกัษรเป็ิเวลำไม่ิ ้อำกวำ่ 90 วัิ   
 
(4) ใิกรณีที่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ มีมตนโดำเสีำงข้ำงมำกซึง่คนดตำมจ ำิวิหิว่ำลงทุิ รวมกัิ เกนิกึ่งหิึ่งของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่ขำำได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุิ  เรีำกร้องให้มีกำรเปลี่ำิแปลงผู้ดแูลผลประโำชิ์  
 
(5) ใิกรณีที่ผู้ดแูลผลประโำชิ์  ิำข้อมลูตำ่งๆ ที่เก่ีำวข้องกบักำรจดักำรกองทุิ หรือข้อมลูอ่ืิที่เก่ีำวข้องกบักองทุิ ไปเปน ดเผำหรือใช้ใิทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อให้เกนดควำมเสีำหำำตอ่กองทุิ  หรือก่อให้เกนดประโำชิ์แก่ผู้ดแูลผลประโำชิ์เอง บรนษัทจดักำรสำมำรถบอกเลนกสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโำชิ์  
ทัง้ิีก้ำรบอกเลนกสญัญำจะต้องบอกกลำ่วลว่งหิ้ำเป็ิลำำลกัษณ์อกัษรไม่ิ ้อำกวำ่ 15 วัิ   
 
(6) ใิกรณีที่ผู้ดแูลผลประโำชิ์ขำดคณุสมบตันข้อหิึ่งข้อใดตำมประกำศส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตันผู้ดแูลผลประโำชิ์ของ
กองทุิ รวม” บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรให้ผู้ดแูลผลประโำชิ์จดักำรแก้ไขให้ถกูต้องภำำใิ 15 วัิ ิบัแตว่ัิ ที่บรนษัทจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำก
กำรตรวจสอบของส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใิกรณีที่ผู้ดแูลผลประโำชิ์ได้ท ำกำรแก้ไขให้ถกูต้องภำำใิระำะเวลำที่ก ำหิดแล้วให้บรนษัทจดักำร
แจ้งกำรแก้ไขดงักลำ่วให้ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำำใิ 3 วัิ ิบัตัง้แตว่ัิ ที่ได้แก้ไขเสร็จสน ้ิ หำกผู้ดแูลผลประโำชิ์มนได้แก้ไขให้ถกูต้อง
ภำำใิเวลำก ำหิด บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรขออิญุำตเปลี่ำิตวัผู้ดแูลผลประโำชิ์ตอ่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำำใิ 15 วัิ ิบัแตว่ัิ ครบ
ก ำหิดเวลำให้แก้ไข เม่ือได้รับอิญุำตจำกส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว บรนษัทจดักำรจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโำชิ์อ่ืิแทิผู้ดแูลผลประโำชิ์
เดนมโดำพลัิ  
 
(7) ใิกรณีที่มีเหตตุ้องเปลี่ำิตวัผู้ดแูลผลประโำชิ์ของกองทุิ และแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโำชิ์อ่ืิแทิ ไมว่ำ่เพรำะเหตใุด ให้กระท ำได้ตอ่เม่ือบรนษัท
จดักำรได้รับอิญุำตจำกส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว  
 
ใิกรณีผู้ดแูลผลประโำชิ์กระท ำกำรอัิ เป็ิกำรขดัแำ้งกบัประโำชิ์ของกองทุิ รวมหรือผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่ไมเ่ข้ำข้อำกเว้ิให้กระท ำได้ หำกเป็ิกรณีที่
มีิำัส ำคญัและไมส่ำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมมีอ ำิำจบอกเลนกสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโำชิ์ได้  
 
สถำิที่เก็บรักษำทรัพำ์สนิกองทุิ รวม :  

ธิำคำรสแติดำร์ดชำร์เตอร์ด )ไทำ( จ ำกดั )มหำชิ(  
100 ถิิสำทรเหิือ แขวงสลีม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5296  
 
และ/หรือ บรนษัท ศูิ ำ์รับฝำกหลกัทรัพำ์ )ประเทศไทำ( จ ำกดั และ/หรือ หิ่วำงำิอื่ิที่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร กลต.อิญุำต และ/หรือ ศูิ ำ์รับฝำก
หลกัทรัพำ์ตำ่งประเทศอื่ิ เช่ิ  Euroclear เป็ิต้ิ และ/หรือ ผู้ รับฝำกหลกัทรัพำ์ตำ่งประเทศอื่ิ รวมถึงระบบอ่ืิใดที่เก่ีำวข้องที่บรนษัทจดักำร และ/หรือ
ผู้ดแูลผลประโำชิ์แตง่ตัง้ขึ ้ิ เพ่ือเก็บรักษำทรัพำ์สนิใิตำ่งประเทศ  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : ิำง สวุนมล กฤตำำเกีำรณ์  
ที่อำู ่: บรนษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อนิเตอร์เิชั่ิ แิล จ ำกดั  
เลขที่ 316/32 ซอำสขุมุวนท 22 ถิิสขุมุวนท  
แขวงคลองเตำ เขตคลองเตำ กรุงเทพฯ 10110    
โทรศพัท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553  
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ชื่อ : ิำง วนไลรัติ์ โรจิ์ิครนิทร์  
ที่อำู ่: บรนษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อนิเตอร์เิชั่ิ แิล จ ำกดั  
เลขที่ 316/32 ซอำสขุมุวนท 22 ถิิสขุมุวนท  
แขวงคลองเตำ เขตคลองเตำ กรุงเทพฯ 10110    
โทรศพัท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553  

ชื่อ : ิำงสำว สภุำภรณ์ มัง่จนตร  
ที่อำู ่: บรนษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อนิเตอร์เิชั่ิ แิล จ ำกดั  
เลขที่ 316/32 ซอำสขุมุวนท 22 ถิิสขุมุวนท  
แขวงคลองเตำ เขตคลองเตำ กรุงเทพฯ 10110    
โทรศพัท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553  

สนทธน หิ้ำที่ และควำมรับผนดชอบ :  

เป็ิไปตำมกฎหมำำวำ่ด้วำหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ ตลอดจิประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ที่ออกโดำอำศำัอ ำิำจแหง่กฎหมำำดงักลำ่วใิสว่ิที่
เก่ีำวข้องกบัผู้สอบบญัชีและข้อตกลงใิกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีระหวำ่งบรนษัทจดักำรและผู้สอบบญัชี  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บรนษัทหลกัทรัพำ์จดักำรกองทุิ กรุงศรี จ ำกดั  
ที่อำู ่: 898 ถิิเพลนิจนต อำคำรเพลนิจนตทำวเวอร์ ชั ้ิ  12 แขวงลมุพนิี  
เขตปทมุวัิ  กรุงเทพมหำิคร 10330  โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  
ที่อำู ่:  

สนทธน หิ้ำที่ และควำมรับผนดชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ชื่อ :  
ที่อำู ่:  

บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนโดำจะระบรุำำชื่อผู้สิบัสิุิ กำรขำำหรือรับซือ้คืิไว้ใิหิงัสือชีช้วิก่อิกำรเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรก 
 
ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรอำจแตง่ตัง้ผู้สิบัสิุิ เพน่มเตนมหรือำกเลนกกำรแตง่ตัง้ผู้สิบัสิุิ ใิภำำหลงั โดำขึ ้ิ อำูก่บัดลุำพนิ นจของบรนษัทจดักำร ใิกรณีของกำร
แตง่ตัง้ผู้สิบัสิุิ เพน่มเตนม ผู้สิบัสิุิ ดงักลำ่วอำจเป็ิบคุคลธรรมดำหรือ นิตนบคุคลที่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็ิชอบเพ่ือท ำหิ้ำที่
เป็ิผู้สิบัสิุิ ของกองทุิ  โดำผู้สิบัสิุิ ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จะต้องปฏนบตันงำิได้ภำำใต้ระบบงำิเดีำวกัิ กบัผู้สิบัสิุิ ทีป่ฏนบตันหิ้ำที่อำูก่่อิแล้ว 

สนทธน หิ้ำที่ และควำมรับผนดชอบ :  

1. สนทธนของผู้สิบัสิุิ กำรขำำหรือรับซือ้คืิ 
 
(1) ได้รับคำ่ธรรมเิีำมกำรขำำและรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ  )ถ้ำมี( ตำมอตัรำทีก่ ำหิดไว้ใิโครงกำรจดักำร  
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(2) บอกเลนกกำรเป็ิผู้สิบัสิุิ ตำมข้อก ำหิด และเง่ือิไขที่ก ำหิดไว้ใิสญัญำแตง่ตัง้ผู้สิบัสิุิ กำรขำำหรือรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ   
 
2. หิ้ำที่และควำมรับผนดชอบของผู้สิบัสิุิ กำรขำำหรือรับซือ้คืิ 
 
(1) แจกจำ่ำหิงัสือชีช้วิของกองทุิ  ค ำขอเปน ดบญัชีกองทุิ  ค ำสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ  ค ำสัง่ขำำคืิหิว่ำลงทุิ และค ำสัง่สบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ  ตลอดจิ
เอกสำรตำ่งๆ ใิกำรสง่เสรนมกำรขำำ 
(2) รับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำำคืิ หรือค ำสัง่สบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ  และรับช ำระคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ จำกผู้สัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ และช ำระคำ่ขำำคืิหิ่วำลงทุิ
ให้แก่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ทัง้ิีต้ำมเง่ือิไขที่ระบไุว้ใิโครงกำรจดักำร 
 
(3) สง่มอบบตัรกองทุิ และรหสัประจ ำตวั )ถ้ำมี( ให้กบัผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่ำื่ิค ำขอใช้บรนกำรกองทุิ กบับรนษัทจดักำร  
 
(4) คืิเงนิคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ ให้แกผู่้สัง่ซือ้ที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรรตำมเง่ือิไขที่ระบไุว้ใิโครงกำรจดักำร  
 
(5) ำืิำัิ กำรซือ้ ขำำคืิ หรือสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ   
 
(6) ท ำกำรอ่ืิใดที่เก่ีำวข้องกบัหิ้ำทีด่งักลำ่วข้ำงต้ิ  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อำู ่:  

สนทธน หิ้ำที่ และควำมรับผนดชอบ :  

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

ชื่อ :  
ที่อำู ่:  

สนทธน หิ้ำที่ และควำมรับผนดชอบ :  

9. ที่ปรึกษา :  
 
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทุิ  :  

ชื่อ :  
ที่อำู ่:  
 
สนทธน หิ้ำที่ และควำมรับผนดชอบ :  

หมำำเหต ุ)ที่ปรึกษำกำรลงทุิ ( :  

9.2.ที่ปรึกษำกองทุิ  :  

สนทธน หิ้ำที่ และควำมรับผนดชอบ :  

หมำำเหต ุ)ที่ปรึกษำกองทุิ ( :  
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10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไมมี่ 

11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ : 

ที่อำู ่:  

สนทธน หิ้ำที่ และควำมรับผนดชอบ :  

หมำำเหต ุ)ผู้ รับมอบหมำำงำิด้ำิกำรจดักำรลงทุิ ( :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไมมี่  
 
สนทธน หิ้ำที่ และควำมรับผนดชอบ :  

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สนทธนใิกำรขำำคืิหิ่วำลงทุิ  :  

กองทุิ ิีจ้ะไมรั่บซือ้คืิหิ่วำลงทุิ แบบปกตนระหวำ่งอำำโุครงกำร โดำบรนษัทจดักำรจะรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ พร้อมกบัสบัเปลี่ำิหิว่ำลงทุิ โดำ
อตัโิมตันทัง้หมด ไปำงักองทุิ เปน ดกรุงศรีตรำสำรเงนิหรือกองทุิ เปน ดตรำสำรหิีอ่ื้ิที่มีลกัษณะใกล้เคีำงกัิ กองทุิ ใดกองทุิ หิึ่ง โดำขึ ้ิ อำูก่บัดลุำพน นิจ
ของบรนษัทจดักำร ทัง้ิี ้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ สำมำรถขำำคืิหิ่วำลงทุิ  โดำให้เป็ิไปตำมเง่ือิไขที่ก ำหิดไว้ใิหวัข้อ "กำรรับซือ้คืิหิ่วำลงทุิ "  
 
13.2. สนทธนใิกำรรับเงนิปัิผล :  

ไมมี่  
 
13.3. สนทธนใิกำรโอิหิ่วำลงทุิ  :  

ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ สำมำรถโอิหิ่วำลงทุิ ได้อำำ่งเสรี อำำ่งไรก็ตำม กองทุิ ิีมี้ข้อจ ำกดักำรถือหิ่วำลงทุิ ที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดีำวกัิ ใดจะถือได้
ไมเ่กนิ 1 ใิ 3 ของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมดของกองทุิ รวม บรนษัทจดักำรจะปฏนเสธกำรโอิหิ่วำลงทุิ ใิกรณีที่กำรถือหิ่วำลงทุิ
ของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดีำวกัิ ใดเกนิข้อจ ำกดักำรถือหิ่วำลงทุิ  
 
วนธีกำรโอิหิ่วำลงทุิ   
 
(1) ผู้ โอิจะต้องมำำื่ิค ำขอโอิหิ่วำลงทุิ ด้วำติเองที่ส ำิกังำิิำำทะเบำีิหิ่วำลงทุิ  หรือส ำิกังำิผู้สิบัสิุิ ที่เปน ดบญัชีกองทุิ ไว้ ใิกรณีที่
ผู้ รับโอิำงัไมมี่บญัชีกองทุิ กบับรนษัทจดักำร ผู้ รับโอิจะต้องด ำเ นิิกำรตำมขั ้ิ ตอิ ใิหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำิใิกำรขอเปน ดบญัช”ี ก่อิแล้วผู้ โอิจงึ
ท ำกำรโอิหิ่วำลงทุิ ให้ผู้ รับโอิได้  
 
(2) ผู้ โอิจะต้องเสีำคำ่ธรรมเิีำมกำรโอิหิ่วำลงทุิ ตำมที่ระบไุว้ใิหวัข้อ “คำ่ธรรมเิีำมที่เรีำกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ”  
 
(3) หลงัจำกที่ได้รับคำ่ธรรมเิีำมกำรโอิหิ่วำลงทุิ จำกผู้ โอิแล้ว ิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ หรือผู้สิบัสิุิ จะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิ และใบก ำกับภำษี
พร้อมส ำเิำค ำขอโอิหิ่วำลงทุิ ให้แก่ผู้ โอิไว้เป็ิหลกัฐำิ  
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(4) ใิกรณีที่ผู้ โอิมีใบส ำคญัหิ่วำลงทุิ และต้องกำรโอิหิ่วำลงทุิ  จะต้อง  ิำสง่ใบส ำคญัหิว่ำลงทุิ คืิให้ิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ ก่อิเพ่ือท ำกำร
โอิหิ่วำลงทุิ ใิระบบไร้ใบส ำคญัหิ่วำลงทุิ  )Scripless) หำกผู้ รับโอิต้องกำรได้ใบส ำคญัหิ่วำลงทุิ จะต้องำื่ิเร่ืองกำรขอให้ออกใบส ำคญัหิ่วำ
ลงทุิ ตำมที่ระบไุว้ใิหวัข้อ “เง่ือิไขใิกำรออกเอกสำรแสดงสนทธนใิหิ่วำลงทุิ และระำะเวลำกำรสง่มอบ"  
ิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ จะด ำเ นิิกำรโอิหิ่วำลงทุิ และออกหิงัสือรับรองสนทธนใิหิ่วำลงทุิ ให้ผู้ โอิและผู้ รับโอิหิ่วำลงทุิ  ภำำใิ 7 วัิ ท ำกำร 
ิบัแตว่ัิ ขอโอิหิ่วำลงทุิ และค ำขอโอิหิ่วำลงทุิ ถกูต้องสมบรูณ์  
 
ทัง้ิี ้ผู้ รับโอิหิ่วำลงทุิ จะใช้สนทธนประโำชิ์ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ได้ตอ่เม่ือิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ ด ำเ นิิกำรโอิหิ่วำลงทุิ เรีำบร้อำแล้ว 
 
13.4. ข้อจ ำกดักำรโอิหิ่วำลงทุิ  :  

กองทุิ ิีมี้ข้อจ ำกดักำรถือหิ่วำลงทุิ ที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดีำวกัิ ใดจะถือได้ไมเ่กนิ 1 ใิ 3 ของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมดของ
กองทุิ รวม บรนษัทจดักำรจะปฏนเสธกำรโอิหิ่วำลงทุิ ใิกรณีที่กำรถือหิ่วำลงทุิ ของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดำีวกัิ ใดเกนิข้อจ ำกดักำรถือหิ่วำ
ลงทุิ   
 
13.5. สนทธนใิกำรลงมตนเพื่อแก้ไขเพน่มเตนมโครงกำรจดักำรลงทุิ หรือแก้ไขวนธีจดักำร :  

(1) ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ มีสนทธนลงมตนเพื่อให้บรนษัทจดักำรท ำกำรแก้ไขเพน่มเตนมโครงกำรจดักำรหรือแก้ไขวนธีกำรจดักำรได้ ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรจะกระท ำตำม
หลกัเกณฑ์และวนธีกำรที่ระบไุว้ใิหวัข้อ “กำรขอมตนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  และวนธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทุิ รวมหรือแก้ไขวนธีกำรจดักำร” 
 
(2) ใิกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดีำวกัิ ใดตำมที่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหิด ถือหิ่วำลงทุิ เกนิกวำ่หิึ่งใิสำมของจ ำิวิ
หิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิำ่ำได้แล้วทัง้หมด บรนษัทจดักำรหรือบรนษัทหลกัทรัพำ์ที่เป็ิเจ้ำของบญัชีแบบไมเ่ปน ดเผำชื่อผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  )omnibus account) จะ
ไม่ิ บัคะแิิเสีำงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดีำวกัิ ิั ้ิ ใิสว่ิที่เกนิกวำ่หิึง่ใิสำมของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมด  
 
13.6. สนทธนใิกำรได้รับเงนิคืิเม่ือเลนกโครงกำร :  

ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ มีสนทธนที่จะได้รับเงนิคืิ เม่ือบรนษัทจดักำรเลนกโครงกำร โดำบรนษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ์ และวนธีกำรที่ระบไุว้ใิ
หวัข้อ “กำรช ำระบญัชีกองทุิ  และวนธีกำรเฉลี่ำเงนิคืิให้แก่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ เม่ือเลนกโครงกำร”  
 
13.7. สนทธนประโำชิ์อ่ืิ ๆ :  

(1) ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ มีสนทธนลงมตนเพื่อให้มีกำรเปลี่ำิแปลงผู้ดแูลผลประโำชิ์ ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรเปลีำ่ิแปลงผู้ดแูลผลประโำชิ์ เม่ือผู้ ถือ
หิ่วำลงทุิ มีมตนโดำเสีำงข้ำงมำกซึง่คนดตำมจ ำิวิหิว่ำลงทุิ รวมกัิ เกนิกึง่หิึ่งของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิำ่ำได้แล้วทัง้สน ้ิ ของโครงกำรจดักำร
และ เม่ือได้รับอิญุำตจำกส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว  
 
(2) กำรจดักำรกองทุิ อำูภ่ำำใต้กำรดแูลของผู้ดแูลผลประโำชิ์ ซึง่เป็ิสถำบัิ กำรเงนิที่มั่ิ คงมีชื่อเสีำงและควำมรู้ควำมสำมำรถ อัิ จะเป็ิกำรควบคมุ
ให้บรนษัทจดักำรปฏนบตันตำมรำำละเอีำดโครงกำรจดักำรที่ได้รับอิมุตันจำกส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้อผกูพัิ ระหวำ่งผู้ ถือหิ่วำลงทุิ กบั
บรนษัทจดักำรอำำ่งเคร่งครัด โดำผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ไมจ่ ำเป็ิต้องตนดตำมด้วำติเองตลอดเวลำ  
 
(3) กำรร่วมลงทุิ ใิกองทุิ ิี ้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ตกลงมอบให้บรนษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโำชิ์เป็ิผู้สิบัสิุิ ของติใิกำรจดักำร และดแูลทรัพำ์สนิ
ทัง้ปวงของกองทุิ ดงัิั ้ิ  จงึไมจ่ ำเป็ิต้องมีกำรประชมุผู้ ถือหิ่วำลงทุิ เพ่ือกำรใดๆ เว้ิแตบ่รนษัทจดักำรผู้ดแูลผลประโำชิ์ หรือตำมมตนเสีำงข้ำงมำก
ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ซึง่คนดตำมจ ำิวิหิ่วำลงทุิ รวมกัิ เกนิกึ่งหิึ่งของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำร  
 
13.8. อ่ืิ ๆ :  

ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ มีควำมรับผนดจ ำกดัเพีำงไมเ่กนิคำ่หิ่วำลงทุิ ที่ำงัสง่ใช้แก่บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมไมค่รบ 
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กำรที่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ได้แสดงควำมประสงค์ใิกำรซือ้หรือลงทุิ ใิหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ รวมิี ้ไมว่ำ่ใิทอดใด ๆ ให้ถือวำ่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ดงักลำ่ว
ำอมรับที่จะผกูพัิ ตำมข้อก ำหิดใิข้อผกูพัิ ซึง่ลงิำมโดำผู้ดแูลผลประโำชิ์ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบรนษัทจดักำรกองทุิ รวมโดำชอบ 
 
ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ มีสนทธนเรีำกให้บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมจำ่ำผลประโำชิ์ตอบแทิและคืิเงนิทุิ ได้ไมเ่กนิไปกวำ่สว่ิของทุิ ของกองทุิ รวมที่ติถือ 
ทัง้ิี ้ใิกรณีที่มีกำรแบง่ช นิดของหิ่วำลงทุิ  สนทธนใิกำรได้รับประโำชิ์ตอบแทิหรือกำรคืิเงนิทุิ ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ แตล่ะช นิดต้องเป็ิไปตำม
ข้อก ำหิดของหิ่วำลงทุิ ช นิดิั ้ิ  ๆ ด้วำ  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสนทธนใิหิ่วำลงทุิ  :  
- ระบบไร้ใบหิว่ำลงทุิ  
- สมดุบญัชีแสดงสนทธนใิหิ่วำลงทุิ  
- หิงัสือรับรองสนทธนใิหิ่วำลงทุิ  
 
14.2. เง่ือิไขใิกำรออกเอกสำรแสดงสนทธนใิหิว่ำลงทุิ และระำะเวลำกำรสง่มอบ :  

14.2.1. โครงกำรจดักำรจะใช้ระบบไร้ใบหิ่วำลงทุิ  )Scripless) โดำบรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรให้ิำำทะเบีำิหิว่ำลงทุิ บัิ ทกึชื่อผู้ เปน ดบญัชีกองทุิ
ใิทะเบีำิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ตำมรำำละเอีำดใิค ำขอเปน ดบญัชีกองทุิ  ซึง่ใิกรณีผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ตัง้แต ่2 คิขึ ้ิ ไปแตไ่มเ่กนิ 4 คิ ถือหิ่วำลงทุิ
ร่วมกัิ บรนษัทจดักำรหรือิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ จะบัิ ทกึชื่อผู้ ถือหิ่วำลงทุิ เหลำ่ิั ้ิ เป็ิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ร่วมกัิ ใิทะเบีำิผู้ ถือหิว่ำลงทุิ และจะ
ถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกใิค ำขอเปน ดบญัชีกองทุิ เป็ิผู้ ใช้สนทธนใิฐำิะผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ทัง้ิี ้จะต้องเป็ิไปตำมเง่ือิไขที่ระบไุว้ใิใบค ำขอเปน ดบญัชี
กองทุิ   
 
14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสนทธนใิหิ่วำลงทุิ   
 
บรนษัทจดักำรจะออกเอกสำรแสดงสนทธนใิหิ่วำลงทุิ  ซึง่ได้แก่ หิงัสือรับรองสนทธนใิหิว่ำลงทุิ  )Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสนทธนใิ
หิ่วำลงทุิ  )Passbook) ให้กบัผู้ ถือหิ่วำลงทุิ อำำ่งใดอำำ่งหิึ่งเทำ่ิั ้ิ  โดำให้เป็ิไปตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ   
 
(1) หิงัสือรับรองสนทธนใิหิ่วำลงทุิ  )Confirmation Note)  
 
ใิกรณีผู้ ถือหิ่วำลงทุิ รำำที่ประสงค์จะรับเป็ิหิงัสือรับรองสนทธนใิหิ่วำลงทุิ  )Confirmation Note) ใิกำรจองซือ้หิ่วำลงทุิ ที่เสิอขำำครัง้แรก 
บรนษัทจดักำรโดำิำำทะเบีำิหิว่ำลงทุิ จะออกหิงัสือรับรองสนทธนใิหิ่วำลงทุิ ทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำำคืิ หรือสบัเปลี่ำิหิ่วำลงทุิ  เพื่อ
เป็ิกำรำืิำัิ จ ำิวิหิ่วำลงทุิ  และ/หรือ จ ำิวิเงนิที่ได้รับให้แก่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  บรนษัทจัดกำรโดำิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ จะด ำเ นิิกำรสง่มอบ
หิงัสือรับรองสนทธนใิหิ่วำลงทุิ ให้แก่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ทำงไปรษณีำ์ภำำใิ 15 วัิ ท ำกำริบัแตว่ัิ สน ้ิ สดุระำะเวลำเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรก ทัง้ิี ้
บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะ  ิำสง่หิงัสือรับรองสนทธนใิหิ่วำลงทุิ ผ่ำิทำงสื่ออนเล็กโทร นิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอนิเทอร์เิ็ตของบรนษัทจดักำร หรือ อีเมล์
เพ่ือตนดตอ่ )email address) ตำมที่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึง่จะ  ิำสง่ภำำใิ 15 วัิ ท ำกำริบัแตว่ัิ สน ้ิ สดุระำะเวลำเสิอขำำหิ่วำ
ลงทุิ ครัง้แรก  
 
บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนใิกำรอิญุำตให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ขอเปลี่ำิแปลงกำรรับหิงัสือรับรองสนทธนใิหิ่วำลงทุิ  )Confirmation Note) เป็ิ สมดุ
บญัชีแสดงสนทธนใิหิว่ำลงทุิ  )Passbook) ใิภำำหลงั โดำขึ ้ิ อำูก่บัดลุำพน นิจของบรนษัทจดักำร  
 
(2) สมดุบญัชีแสดงสนทธนใิหิ่วำลงทุิ  )Passbook)  
 
ใิกรณีผู้ ถือหิ่วำลงทุิ รำำที่ประสงค์จะรับเป็ิสมดุบญัชแีสดงสนทธนใิหิว่ำลงทุิ  )Passbook) เม่ือบรนษัทจดักำรหรือผู้สิบัสิุิ ได้รับค ำขอเปน ดบญัชี
กองทุิ  รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำิใิกำรขอเปน ดบญัชี และ/หรือค ำสัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ  และผู้สัง่ซือ้ได้ช ำระเงนิคำ่ซือ้หิ่วำลงทุิ ครบถ้วิแล้ว บรนษัทจดักำร
หรือผู้สิบัสิุิ จะออกสมดุบญัชีแสดงสนทธนใิหิว่ำลงทุิ ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ภำำใิวัิ เดีำวกัิ  โดำผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่ปรำกฏชื่อใิสมดุบญัชี
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แสดงสนทธนใิหิ่วำลงทุิ จะต้องเป็ิผู้ รับสมดุบญัชีแสดงสนทธนใิหิ่วำลงทุิ ด้วำติเอง และผู้ ถือหิ่วำลงทุิ จะต้องลงลำำมือชื่อใิสมดุบัญชีแสดงสนทธน
ใิหิ่วำลงทุิ ภำำใิวัิ เดีำวกัิ ิั ้ิ   
 
บรนษัทจดักำรโดำิำำทะเบีำิหิว่ำลงทุิ จะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ เป็ิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ใิสมดุทะเบีำิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ก็ตอ่เม่ือบรนษัทจดักำร
ได้รับช ำระเงนิคำ่จองซือ้หิ่วำลงทุิ ถกูต้องครบถ้วิ และผู้สัง่ซือ้หิ่วำลงทุิ ิั ้ิ ได้รับกำรจดัสรรหิ่วำลงทุิ จำกบรนษัทจดักำรเรีำบร้อำแล้ว และให้ถือ
วำ่สมดุบญัชีแสดงสนทธนใิหิว่ำลงทุิ ที่บรนษัทจดักำรหรือผู้สิบัสิุิ ออกให้ใิิำมบรนษัทจดักำรแก่ผู้สัง่ซือ้เป็ิกำรออกแทิกำรออกหิ่วำลงทุิ ของ
กองทุิ และให้ใช้เป็ิหลกัฐำิใิกำรซือ้หรือขำำคืิหิ่วำลงทุิ  
 
ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ มีหิ้ำที่ที่จะต้อง  ิำสมดุบญัชีแสดงสนทธนใิหิว่ำลงทุิ มำให้บรนษัทจดักำรหรือผู้สิบัสิุิ บัิ ทกึรำำกำรซือ้ขำำหิ่วำลงทุิให้เป็ิ
ปัจจบุัิ อำูเ่สมอ โดำผู้ ถือหิ่วำลงทุิ สำมำรถ  ิำสมดุบญัชีแสดงสนทธนใิหิว่ำลงทุิ มำบัิ ทกึรำำกำรให้เป็ิปัจจบุัิ ได้ตัง้แตว่ัิ ท ำกำรถดัจำกวัิ ที่
ค ำิวณมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธน มลูคำ่หิว่ำลงทุิ  รำคำขำำและรับซือ้คืิหิว่ำลงทุิ  โดำรำำกำรที่ปรำกฏอำูใ่ิสมดุบญัชีแสดงสนทธนใิหิว่ำลงทุิจะถือ
วำ่ถกูต้องเม่ือรำำกำรดงักลำ่วตรงกัิ กบัข้อมลูที่บัิ ทกึไว้ใิระบบิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ   
 
บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนใิกำรอิญุำตให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ขอเปลี่ำิแปลงกำรรับสมดุบญัชแีสดงสนทธนใิหิว่ำลงทุิ  )Passbook) เป็ิ หิงัสือรับรอง
สนทธนใิหิว่ำลงทุิ  )Confirmation Note) ใิภำำหลงั โดำขึ ้ิ อำูก่บัดลุำพน นิจของบรนษัทจดักำร  
 
บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมจะจดัท ำหลกัฐำิแสดงสนทธนใิหิว่ำลงทุิ ให้แก่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  เพื่อให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ สำมำรถใช้อ้ำงอนงตอ่บรนษัทจดักำร
กองทุิ รวมและบคุคลอ่ืิได้ 
 
ใิกรณีที่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ จ ำเป็ิต้องใช้ใบหิ่วำลงทุิ  บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมต้องจดัท ำใบหิ่วำลงทุิ มอบให้แกผู่้ ถือหิ่วำลงทุิ   
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไมมี่  
 
16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หำกมีกำรผนดิดัช ำระหิีห้รือมีพฤตนกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแหง่หิีห้รือลกูหิีต้ำมสนทธนเรีำกร้องของกองทุิ รวมจะไมส่ำมำรถช ำระหิีไ้ด้ บรน ษัทจดักำรจะ
รับช ำระหิีด้้วำทรัพำ์สนิ อ่ืิทัง้ที่เป็ิหลกัประกัิ และมนใชห่ลกัประกัิ เพ่ือกองทุิ รวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ด้วำหลกัเกณฑ์และวนธีกำร
ใิกำรจดักำรกองทุิ รวมใิกรณีที่ผู้ออกตรำสำรแหง่หิีห้รือลกูหิีต้ำมสนทธนเรีำกร้องผนดิดัช ำระหิี ้ดงัิี  ้ 
 
16.1 กรณีที่บรนษัทจดักำรได้บัิ ทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หิีห้รือสนทธนเรีำกร้องของกองทุิ รวมเป็ิศูิ ำ์  
 
16.1.1 เม่ือมีกำรบัิ ทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หิีห้รือสนทธนเรีำกร้องเป็ิศูิ ำ์ ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ทกุรำำที่มีชื่ออำูใ่ิทะเบีำิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ณ วัิ ทีบ่รนษัท
จดักำรได้บัิ ทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หิีห้รือสนทธนเรีำกร้องเป็ิศูิ ำ์เป็ิผู้ มีสนทธนใิเงนิได้สทุธนจำกทรัพำ์สนิที่ได้จำกกำรรับช ำระหิี  ้ 
 
16.1.2 เม่ือได้รับทรัพำ์สนิมำจำกกำรรับช ำระหิี ้บรนษัทจดักำรจะไม่ิ  ำทรัพำ์สนิดงักลำ่วและเงนิได้สทุธนจำกทรัพำ์สนิ ที่ได้จำกกำรรับช ำระหิี ้มำรวม
ค ำิวณมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธนของกองทุิ รวม และจะจ ำหิ่ำำทรัพำ์สนิที่ได้จำกกำรรับช ำระหิีใ้ิโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดำค ำิึงถึงประโำชิ์
ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ เป็ิส ำคญั เว้ิแตก่รณีที่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่มีสนทธนใิเงนิ ได้สทุธนจำกทรัพำ์สนิ ที่ได้จำกกำรรับช ำระหิีต้กลงรับช ำระหิีด้้วำทรัพำ์สนิ
ดงักลำ่วแทิเงนิ ทัง้ิี ้ตำมหลกัเกณฑ์และวนธีกำรที่สมำคมบรนษัทจดักำรลงทุิ ก ำหิดโดำได้รับควำมเห็ิชอบจำกส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ใิระหวำ่งที่บรนษัทจดักำรำงัไมส่ำมำรถจ ำหิ่ำำทรัพำ์สนิที่ได้จำกกำรรับช ำระหิี ้บรนษัทจดักำรอำจจดัหำผลประโำชิ์จำกทรัพำ์สนิิั ้ิ ได้ และใิกรณีที่
มีคำ่ใช้จำ่ำใิกำรบรนหำรทรัพำ์สนิ บรนษัทจดักำรจะจำ่ำจำกเงนิส ำรองรำำได้หรือผลประโำชิ์ที่ได้จำกกำรบรนหำรทรัพำ์สนิิั ้ิ   
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16.1.3 เม่ือมีเงนิได้สทุธนจำกทรัพำ์สนิที่ได้จำกกำรรับช ำระหิีด้้วำทรัพำ์สนิอ่ืิใิแตล่ะครัง้ บรนษัทจดักำรจะเฉลี่ำเงนิได้สทุธนจำกทรัพำ์สนิที่ได้จำกกำรรับ
ช ำระหิีค้ืิให้แกผู่้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่มสีนทธนใิเงนิได้สทุธนิั ้ิ ภำำใิ 45 วัิ ิบัตัง้แตว่ัิ ถดัจำกวัิ ที่มีเงนิได้สทุธน และจะแจ้งรำำละเอีำดเก่ีำวกบักำรเฉลี่ำ
เงนิคืิไปำงัส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำำใิ 15 วัิ ท ำกำริบัตัง้แตว่ัิ ถดัจำกวัิ ทีบ่รนษัทจดักำรได้เฉลี่ำเงนิคืิ เว้ิแตส่ ำิกังำิคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. จะผ่อิผัิ ระำะเวลำกำรเฉลี่ำเงนิคืิเป็ิอำำ่งอ่ืิ  
 
ใิกำรเฉลี่ำเงนิคืิแตล่ะครัง้ตำมข้อ 16.1.3 หำกบรนษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงให้เห็ิวำ่ เงนิได้สทุธนจำกทรัพำ์สนิที่ได้จำกกำรรับช ำระหิีไ้มคุ่้มกบัภำระ
คำ่ใช้จำ่ำใิกำรเฉลี่ำเงนิคืิให้แก่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  บรนษัทจดักำรอำจ  ิำเงนิได้สทุธนดงักลำ่วไปรวมจำ่ำใิโอกำสแรกที่กำรเฉลี่ำเงนิคืิให้แก่ผู้ ถือหิ่วำ
ลงทุิ จะคุ้มกบัภำระคำ่ใช้จำ่ำก็ได้ ทัง้ิี ้หำกได้มีกำรจ ำหิ่ำำทรัพำ์สนิที่ได้จำกกำรรับช ำระหิีจ้ิครบถ้วิและปรำกฏวำ่เงนิได้สทุธนิั ้ิ ไมคุ่้มกบัภำระ
คำ่ใช้จำ่ำใิกำรเฉลี่ำเงนิคืิ บรนษัทจดักำรอำจ  ิำเงนิได้สทุธนดงักลำ่วมำรวมค ำิวณเป็ิมลูคำ่ทรัพำ์สนิ ของกองทุิ ก็ได้ 
 
16.1.4 เม่ือมีกำรบัิ ทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หิีห้รือสนทธนเรีำกร้องเป็ิศูิ ำ์แล้ว ตอ่มำปรำกฎวำ่กองทุิ รวมได้รับช ำระหิีต้ำมตรำสำรแหง่หิีห้รือสนทธน
เรีำกร้องดงักลำ่วเป็ิเงนิ บรนษัทจดักำรจะปฏนบตันตำมควำมใิข้อ 16.1.3 โดำอิโุลม  
 
16.2 กรณีที่บรนษัทจดักำรไมไ่ด้บัิ ทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หิีห้รือสนทธนเรีำกร้องของกองทุิ รวมเป็ิศูิ ำ์  
 
16.2.1 ก่อิกำรรับช ำระหิีด้้วำทรัพำ์สนิอ่ืิที่มนใชห่ลกัประกัิ ใิแตล่ะครัง้ บรนษัทจดักำรจะต้องได้รับควำมเห็ิชอบจำกผู้ ถือหิ่วำลงทุิ โดำมตนเสีำง
ข้ำงมำกซึง่คนดตำมจ ำิวิหิว่ำลงทุิ รวมกัิ เกนิกึ่งหิึ่งของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับควำมเห็ิชอบจำกผู้ดแูล
ผลประโำชิ์  
 
โดำผู้ดแูลผลประโำชิ์ได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็ิพร้อมเหตผุลวำ่ใิขณะิั ้ิ กำรรับช ำระหิีด้้วำทรัพำ์สนิดงักลำ่วเป็ิประโำชิ์ตอ่ผู้ ถือหิ่วำ
ลงทุิ มำกกวำ่กำรถือหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรแหง่หิีห้รือสนทธนเรีำกร้องิั ้ิ   
ใิกำรขอควำมเห็ิชอบจำกผู้ ถือหิ่วำลงทุิ หรือผู้ดแูลผลประโำชิ์ตำมวรรคหิึ่ง บรนษัทจดักำรจะระบรุำำละเอีำดเก่ีำวกบัทรัพำ์สนิที่กองทุิ รวมจะได้
จำกกำรรับช ำระหิี ้มลูคำ่ของทรัพำ์สนิ ประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ำ พร้อมเหตผุลและควำมจ ำเป็ิใิกำรรับช ำระหิี  ้ 
 
16.2.2 เม่ือได้รับทรัพำ์สนิมำจำกกำรรับช ำระหิี ้บรนษัทจดักำรจะ  ิำทรัพำ์สนิ ดงักลำ่วมำรวมค ำิวณมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธนของกองทุิ รวมโดำจะก ำหิด
รำคำทรัพำ์สนิิั ้ิ เพ่ือใช้ใิกำรค ำิวณมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธนของกองทุิ รวมตำมหลกัเกณฑ์และวนธีกำรทีส่มำคมบรนษัทจดักำรลงทุิ ก ำหิดโดำได้รับ
ควำมเห็ิชอบจำกส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะด ำเ นิิกำรกบัทรัพำ์สนิดงักลำ่วดงัิี ้ 
 
(1) กรณีเป็ิทรัพำ์สนิประเภทที่กองทุิ รวมสำมำรถลงทุิ ใิหรือมีไว้ได้ บรนษัทจดักำรอำจมีไว้ซึง่ทรัพำ์สนิดงักลำ่วตอ่ไปเพ่ือเป็ิทรัพำ์สนิของกองทุิ
รวมก็ได้  
 
(2) กรณีเป็ิทรัพำ์สนิประเภทที่กองทุิ รวมไมส่ำมำรถลงทุิ ใิหรือมีไว้ได้ บรนษัทจดักำรจะจ ำหิ่ำำทรัพำ์สนิ ดงักล่ำวใิโอกำสแรกทีส่ำมำรถกระท ำได้
โดำค ำิึงถึงประโำชิ์ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ เป็ิส ำคญั และใิระหวำ่งที่บรนษัทจดักำรำงัไมส่ำมำรถจ ำหิ่ำำทรัพำ์สนิ ดงักลำ่ว บรนษัทจดักำรอำจจดัหำ
ผลประโำชิ์จำกทรัพำ์สนิดงักลำ่ว  
ใิกรณีที่มีคำ่ใช้จำ่ำใิกำรบรนหำรทรัพำ์สนิ บรนษัทจดักำรจะจำ่ำจำกทรัพำ์สนิ ของกองทุิ รวม 
 
16.3 ใิกรณีที่มีพฤตนกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแหง่หิีห้รือลกูหิีต้ำมสนทธนเรีำกร้องจะไมส่ำมำรถช ำระหิีไ้ด้ บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรให้ผู้ ถือหิ่วำทกุ
รำำที่มีช่ืออำูใ่ิทะเบีำิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ณ วัิ ที่มีพฤตนกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแหง่หิีห้รือลกูหิีต้ำมสนทธนเรีำกร้องจะไมส่ำมำรถช ำระหิีไ้ด้ เป็ิผู้ มีสนทธน
ใิเงนิได้สทุธนจำกทรัพำ์สนิอ่ืิที่ได้จำกกำรรับช ำระหิีก็้ได้ ทัง้ิี ้ใิกำรด ำเ นิิกำรดงักลำ่ว บรนษัทจดักำรไมต้่อง  ิำตรำสำรแหง่หิีห้รือสนทธนเรีำกร้องิั ้ิ
มำรวมค ำิวณมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธนของกองทุิ รวม  
 
กำรช ำระเงนิหรือทรัพำ์สนิอ่ืิให้แก่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมจะช ำระให้แก่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ทีป่รำกฏชื่อตำมทะเบีำิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ณ 
เวลำที่ก ำหิด เทำ่ิั ้ิ   
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17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมมีหิ้ำที่จดัให้มีทะเบีำิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ตำมหลกัเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แหง่พระรำชบญัญัตนหลกัทรัพำ์และตลำด
หลกัทรัพำ์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สัิ นิษฐำิไว้ก่อิวำ่ทะเบีำิหิ่วำลงทุิ ถกูต้อง และกำรช ำระเงนิหรือทรัพำ์สนิอ่ืิ รวมทัง้กำรให้สนทธนหรือกำรจ ำกดัสนทธนใด ๆ แกผู่้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่
ปรำกฏรำำชื่อใิสมดุทะเบีำิผู้ ถือหิว่ำลงทุิ  หำกได้กระท ำตำมข้อก ำหิดใิข้อผกูพัิ หรือตำมกฎหมำำแล้ว ให้ถือวำ่บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมได้
ด ำเ นิิกำรตำมอ ำิำจหิ้ำที่แล้ว 
 
บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมหรือิำำทะเบีำิหิ่วำลงทุิ จะปฏนเสธกำรลงทะเบีำิกำรโอิและกำรจ ำ  ิำหิ่วำลงทุิ  ใิกรณีดงัิี ้
(ก( กำรโอิหิ่วำลงทุิ  ใิกรณีที่กำรถือหิ่วำลงทุิ เกนิข้อจ ำกดักำรถือหิว่ำลงทุิ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุิ วำ่ด้วำหลกัเกณฑ์
เก่ีำวกบัข้อจ ำกดักำรถือ หิ่วำลงทุิ ใิกองทุิ รวมและหิ้ำที่ของบรนษัทจดักำร 
(ข( กำรโอิหิ่วำลงทุิ  ใิกรณีเป็ิกองทุิ รวมที่เสิอขำำตอ่ผู้ลงทุิ ที่มนใชร่ำำำอ่ำ และกำรโอิหิ่วำลงทุิ จะท ำให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ไมเ่ป็ิผู้ ลงทุิ
สถำบัิ  ผู้ลงทุิ รำำใหญ่ หรือผู้ มีเงนิลงทุิ สงู ตำมที่ก ำหิดใิโครงกำรจดักำรกองทุิ รวม เว้ิแตเ่ป็ิกำรโอิทำงมรดก 
(ค( กำรโอิหรือกำรจ ำ  ิำหิ่วำลงทุิ  ใิกรณีเป็ิกองทุิ รวมเพื่อกำรเลีำ้งชีพหรือกองทุิ รวมหุ้ิระำะำำว  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน :  

(1) กองทุิ ิีมี้ข้อจ ำกดักำรถือหิ่วำลงทุิ ที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดีำวกัิ ใดจะถือได้ต้องไมเ่กนิ 1 ใิ 3 ของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้ว
ทัง้หมด  
 
(2) ข้อจ ำกดักำรถือหิ่วำลงทุิ ตำมข้อ )1) ข้ำงต้ิ ให้มีข้อำกเว้ิให้ถือหิ่วำลงทุิ ได้โดำไมจ่ ำกดัสดัสว่ิส ำหรับผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ดงัตอ่ไปิี ้ 
 
(ก( กองทุิ บ ำเหิ็จบ ำิำญข้ำรำชกำร  
(ข( กองทุิ ประกัิ สงัคม  
(ค( กองทุิ กำรออมแหง่ชำตน  
(ง( กองทุิ บ ำเหิ็จบ ำิำญแหง่ชำตน  
(จ( กองทุิ ส ำรองเลีำ้งชีพ  
(ฉ( กองทุิ รวมเพื่อผู้ลงทุิ ทัว่ไป  
(ช( กองทุิ ตำ่งประเทศที่มีลกัษณะตำม )ก( ถึง )ฉ(  
(ซ( กองทุิ อ่ืิใดที่มีลกัษณะท ำิองเดีำวกบักองทุิ รวมตำม )ก( ถึง )ฉ(  
(ฌ( นิตนบคุคลที่จดัตัง้ขึ ้ิ ตำมกฏหมำำไทำิอกเหิือจำก )ก( ถึง )ฉ( ซึง่ไม่อำู่ภำำใต้บงัคบัต้องเสีำภำษีเงนิได้ นิตนบคุคล เช่ิ  ธิำคำรออมสนิ ตลำด
หลกัทรัพำ์แหง่ประเทศไทำ มลู นิธน หรือวดั เป็ิต้ิ  
(ญ( บคุคลอ่ืิที่ได้รับกำรผ่อิผัิ จำกส ำิกังำิเม่ือมีเหตจุ ำเป็ิและสมควร  
 
(3) กรณีที่มีเหตจุ ำเป็ิและสมควรอ่ืิใด ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ อำจถือหิ่วำลงทุิ เกนิข้อจ ำกดักำรถือหิ่วำลงทุิ ตำมข้อ )1) ได้แตไ่มเ่กนิร้อำละ 50 ของ
จ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมด โดำได้รับกำรผ่อิผัิ จำกส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ิี ้ใิกำรผ่อิผัิ ดงักลำ่ว ส ำิกังำิฯ จะ
พนจำรณำถึงประโำชิ์โดำรวมของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ ดงักลำ่วเป็ิส ำคญั  
 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดีำวกัิ ใดจะถือหิ่วำลงทุิ ได้ไมเ่กนิหิึ่งใิสำมของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมดของกองทุิ รวม ำกเว้ิใิ
กรณีเข้ำข้อำกเว้ิตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุิ  วำ่ด้วำเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ีำวกบัข้อจ ำกดักำรถือหิ่วำลงทุิ ใิกองทุิ รวมและหิ้ำที่ของ
บรนษัทจดักำร  
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19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเ นิิกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทุิ รวมหรือกฎหมำำก ำหิดให้ต้องได้รับมตนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  หำกบรนษัทจดักำรกองทุิ รวมได้ด ำเ นิิกำรไป
ตำมมตนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่ได้รับมำโดำชอบแล้ว ให้ถือวำ่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ทัง้ปวงเห็ิชอบให้ด ำเ นิิกำรดงักลำ่วและมีผลผกูพัิ ตำมมตน 
 
มตนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่ให้ด ำเ นิิกำรใดอัิ เป็ิกำรขดัหรือแำ้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก ำหิดใิกฎหมำำ ให้ถือวำ่มตนิ ั ้ิ เสีำไป 
 
ใิกรณีที่เป็ิกำรขอมตนเพื่อแก้ไขข้อผกูพัิ ใิเร่ืองที่กระทบตอ่สนทธนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ อำำ่งมีิำัส ำคญั ต้องได้รับมตนโดำเสีำงข้ำงมำกของผู้ ถือหิ่วำ
ลงทุิ ซึง่คนดตำมจ ำิวิหิว่ำลงทุิ รวมกัิ เกนิกึ่งหิึ่งของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทุิ รวมิั ้ิ  เว้ิแตก่รณีที่
กองทุิ รวมมีกำรแบง่ช นิดหิ่วำลงทุิ  กำรขอมตนผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ต้องเป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์เพน่มเตนมดงัตอ่ไปิีด้้วำ 
 
(1) ใิกรณีที่เป็ิกำรขอมตนที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ทกุช นิด โดำแตล่ะช นิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ไมเ่ทำ่กัิ  ให้ได้รับมตนผู้ ถือหิ่วำ
ลงทุิ ที่ถือหิ่วำลงทุิ ช นิดที่ได้รับผลกระทบเกนิกึ่งหิึ่งของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ แตล่ะช นิด 
(2) ใิกรณีที่เป็ิกำรขอมตนที่มีผลกระทบตอ่ผลประโำชิ์ของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ไมว่ำ่กรณีใด ให้ได้รับมตนผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่ถือหิ่วำลงทุิ ช นิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกนิกึ่งหิึ่งของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ แตล่ะช นิด 
(3) ใิกรณีที่เป็ิกำรขอมตนที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ช นิดใดช นิดหิึง่ ให้ได้รับมตนผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ช นิดที่ได้รับผลกระทบเกนิกึ่งหิึ่งของจ ำิวิ
หิ่วำลงทุิ ช นิดิั ้ิ   
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

กำรแก้ไขเพน่มเตนมสว่ิใดสว่ิหิึ่งของข้อผกูพัิ ที่เป็ิไปตำมวนธีกำรที่ก ำหิดไว้ใิข้อผกูพัิ  และมีสำระส ำคญัที่เป็ิไปตำมและไมข่ดัหรือแำ้งกบั
พระรำชบญัญัตนหลกัทรัพำ์และตลำดหลกัทรัพำ์ พ.ศ. 2535 ตลอดจิหลกัเกณฑ์ที่ออกโดำอำศำัอ ำิำจของกฎหมำำดงักลำ่ว ให้ถือวำ่ข้อผกูพัิ สว่ิที่
แก้ไขเพน่มเตนมิั ้ิ มีผลผกูพัิ คูส่ญัญำ 
 
กำรแก้ไขเพน่มเตนมข้อผกูพัิ ใิเร่ืองที่กระทบตอ่สนทธนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ อำำ่งมีิำัส ำคญัต้องได้รับมตนโดำเสีำงข้ำงมำกของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ทัง้ิี ้เร่ืองที่
กระทบตอ่สนทธนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ อำำ่งมีิำัส ำคญั ให้รวมถึง ข้อก ำหิดเก่ีำวกบัผลประโำชิ์ตอบแทิและกำรคืิ เงนิทุิ ให้แก่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  และ
เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโำชิ์เห็ิวำ่กระทบตอ่สนทธนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ อำำ่งมีิำัส ำคญั 
 
กำรแก้ไขเพน่มเตนมข้อผกูพัิ ใิลกัษณะดงัตอ่ไปิี ้ให้มีผลผกูพัิ เม่ือได้รับควำมเห็ิชอบจำกผู้ดแูลผลประโำชิ์ โดำไมต้่องได้รับมตนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  
 
(ก( เป็ิกำรแก้ไขเพน่มเตนมข้อผกูพัิ ให้มีสำระส ำคญัสอดคล้องกบัโครงกำรจดักำรกองทุิ รวมที่แก้ไขเพน่มเตนมโดำได้รับมตนโดำเสีำงข้ำงมำกของผู้ ถือหิ่วำ
ลงทุิ หรือได้รับควำมเห็ิชอบจำกส ำิกังำิ หรือ 
 
(ข( ผู้ดแูลผลประโำชิ์แสดงควำมเห็ิวำ่กำรแก้ไขเพน่มเตนมข้อผกูพัิ ิั ้ิ เหมำะสม มีควำมจ ำเป็ิหรือสมควร และไมก่ระทบตอ่สนทธนของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ
อำำ่งมีิำัส ำคญั 
 
กำรแก้ไขเพน่มเตนมข้อผกูพัิ ไมว่ำ่กรณีใด ต้องกระท ำเป็ิหิงัสือลงลำำมือชื่อโดำบคุคลผู้ มีอ ำิำจลงิำมผกูพัิ บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมและผู้ ดแูล
ผลประโำชิ์ พร้อมทัง้ประทบัตรำบรนษัท )ถ้ำมี( 
 
บรนษัทจดักำรกองทุิ รวมจะจดัให้มีข้อผกูพัิ เปน ดเผำไว้ ณ ที่ท ำกำรและเว็บไซต์ของบรนษัทจดักำรกองทุิ รวมเพื่อให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ สำมำรถตรวจดไูด้ 
รวมทัง้จดัสง่สรุปกำรแก้ไขเพน่มเตนมข้อผกูพัิ พร้อมทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็ิให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ พร้อมกบักำรสง่รำำงำิประจ ำปีของกองทุิรวม 
)เฉพำะกรณีของกองทุิ รวมเพื่อผู้ลงทุิ ทัว่ไป(  
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21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงบัข้อพนพำทโดำกระบวิกำรอิญุำโตตลุำกำร : มี  
 
21.2. รำำละเอีำดเพน่มเตนม :  

บรนษัทจดักำรตกลงให้มีกำรระงบัข้อพนพำทโดำกระบวิกำรอิญุำโตตลุำกำร ใิกรณีที่บรนษัทจดักำรปฎนบตันไมเ่ป็ิไปตำมโครงกำรจดักำรกองทุิ รวมิี ้
และ/หรือหลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เก่ีำวข้อง อัิ มีผลให้เกนดควำมเสีำหำำแก่ผู้
ถือหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ รวมแล้ว ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ รวมสำมำรถ  ิำข้อพนพำทเข้ำสู ่กำรพนจำรณำตำมกระบวิกำรอิญุำโตตลุำกำรของ
ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้  
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือิไขใิกำรเลนกกองทุิ  :  

22.1.1 หำกปรำกฏวำ่กองทุิ มีจ ำิวิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ลดลงเหลือิ้อำกวำ่ 35 รำำใิวัิ ท ำกำรใด 
 
22.1.2 ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพนกถอิกำรอิมุตันให้จดัตัง้และจดักำรกองทุิ รวมเพ่ือผู้ลงทุิ ทัว่ไป หำกปรำกฏวำ่ 
 
(1) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดีำวกัิ ใดถือหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ รวมใดกองทุิ รวมหิึ่งเกนิกวำ่ 1 ใิ 3 ของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทุิ รวมิั ้ิ  เว้ิแตเ่ข้ำข้อำกเว้ิตำมที่ส ำิกังำิฯ ประกำศก ำหิด 
 
(2) ใิกรณีที่ปรำกฏพฤตนกำรณ์วำ่บรนษัทจดักำรด ำเ นิิกำรใด ๆ หรือบคุคลใดถือหิ่วำลงทุิ โดำรู้เห็ิหรือตกลงกบับคุคลอ่ืิ อัิ เป็ิกำรปกปน ดหรืออ ำ
พรำงลกัษณะที่แท้จรนงใิกำรถือหิ่วำลงทุิ ของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดีำวกัิ ใดที่ประสงค์จะถือหิ่วำลงทุิ เกนิกวำ่ 1 ใิ 3 ของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ
ที่จ ำหิ่ำำได้แล้วทัง้หมดของกองทุิ รวมเพื่อผู้ลงทุิ ทัว่ไป 
 
(3) มีกำรจ ำหิ่ำำหิ่วำลงทุิ โดำบรนษัทจดักำรมนได้ปฏนบตันหรือดแูลให้มีกำรปฏนบตันตำมหลกัเกณฑ์เก่ีำวกบักำรเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ของกองทุิ รวมเพ่ือ
ผู้ลงทุิ ทัว่ไปตำมที่ก ำหิดใิประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุิ วำ่ด้วำหลกัเกณฑ์ใิกำรจดัส่งหรือแจกจำ่ำหิงัสือชีช้วิและกำรเสิอขำำหิ่วำ
ลงทุิ  
 
(4) บรนษัทจดักำรไมป่ฏนบตันหรือไมส่ำมำรถด ำเ นิิกำรตำมค ำสัง่ของส ำิกังำิฯ ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหิดใิประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุิ วำ่
ด้วำหลเักณฑ์เก่ีำวกบัข้อจ ำกดักำรถือหิ่วำลงทุิ ใิกองทุิ รวมและหิ้ำที่ของบรนษัทจดักำร  
 
22.1.3 ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะเพนกถอิกำรอิมุตันให้จดัตัง้และจดักำรกองทุิ รวม ใิกรณีที่มีเหตอุัิ ควรสงสำัวำ่อำจมีกำรจดัตัง้กองทุิ รวม
เพ่ือผู้ลงทุิ ทัว่ไปเพ่ือกำรแสวงหำประโำชิ์จำกกำรลงทุิ ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็ิกำรเฉพำะ หรือเพ่ือเป็ิเคร่ืองมือใิกำรบรนหำรจดักำร
ทรัพำ์สนิหรือธุรกนจของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด และส ำิกังำิฯ ได้ด ำเ นิิกำรแจ้งให้บรนษัทจดักำรหรือบคุคลที่เก่ีำวข้องท ำกำรชีแ้จง แสดงเหตผุล 
ข้อเท็จจรนง และหลกัฐำิ ซึง่ใิกรณีที่ไมมี่กำรชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแตไ่มอ่ำจพนสจูิ์หรือท ำให้เช่ือได้วำ่กำรจดัตัง้กองทุิรวมเป็ิกำรจดัตัง้กองทุิ รวมเพื่อ
ผู้ลงทุิ ทัว่ไปอำำ่งแท้จรนง และส ำิกังำิฯ สัง่ให้บรนษัทจดักำรท ำกำรแก้ไข หรือด ำเ นิิกำรใด ๆ และบรนษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเ นิิกำรตำมที่ส ำิกังำิฯ 
สัง่ได้ หรือด ำเ นิิกำรแล้วแตไ่มส่ำมำรถท ำให้กองทุิ รวมเป็ิกองทุิ รวมเพื่อผู้ลงทุิ ทัว่ไปอำ่ำงแท้จรนง 
 
22.1.4 เม่ือส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ให้บรนษัทจดักำรเลนกกองทุิ เปน ดใิกรณีที่บรนษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเว้ิกระท ำกำรจิก่อให้เกนดควำม
เสีำหำำแก่กองทุิ เปน ด หรือไมป่ฏนบตันตำมหิ้ำที่ของติ  
 
22.1.5 เม่ือได้รับควำมเห็ิชอบตำมมตนเสีำงข้ำงมำกของผู้ ถือหิ่วำลงทุิ รวมกัิ เกนิกึ่งหิึ่งของจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่จ ำหิ่ำำได้เเล้วทัง้หมดของ
โครงกำรจดักำร  
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22.1.6 ใิกรณีที่ภำำหลงักำรเสิอขำำหิ่วำลงทุิ ครัง้แรกแล้ว ปรำกฏวำ่ไมมี่ตรำสำรที่สำมำรถลงทุิ ได้อำำ่งเหมำะสมและ/หรือกรณีอ่ืิใดตำมที่
ก ำหิดไว้ใิโครงกำร บรนษัทจดักำรขอสงวิสนทธนที่จะเลนกโครงกำรจดักำรและด ำเ นิิกำรตำมหลกัเกณฑ์และวนธีกำรที่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหิด 
 
22.1.7 กำรเลนกโครงกำรจดักำรกองทุิ เม่ือครบอำำโุครงกำร 
 
(1) วัิ เลนกโครงกำรได้แก่ วัิ ถดัจำกวัิ ครบอำำโุครงกำร 
 
(2) บรนษัทจดักำรจะด ำเ นิิกำรช ำระบญัชีกองทุิ ตำมหลกัเกณฑ์และวนธีกำรที่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหิด  
 
22.2. กำรด ำเ นิิกำรของบรนษัทจดักำร เม่ือเลนกกองทุิ รวม :  

22.2.1  แจ้งเป็ิหิงัสือให้ผู้ดแูลผลประโำชิ์และส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ และแจ้งให้ตลำดหลกัทรัพำ์ทรำบใิกรณีที่หิว่ำลงทุิ ของ
กองทุิ รวมิั ้ิ เป็ิหลกัทรัพำ์จดทะเบำีิใิตลำดหลกัทรัพำ์  ทัง้ิี ้ก่อิวัิ เลนกกองทุิ รวมเป็ิเวลำไม่ิ ้อำกวำ่ 5 วัิ ท ำกำร  
 
22.2.2  ด ำเ นิิกำรด้วำวนธีกำรใด ๆ เพ่ือให้ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ และผู้ลงทุิ ทัว่ไปทรำบเร่ืองดงักลำ่วก่อิวัิ เลนกกองทุิ รวมเป็ิเวลำไม่ิ ้อำกวำ่ 5 วัิ ท ำกำร 
เช่ิ  ประกำศไว้ที่ส ำิกังำิของบรนษัทจดักำรและผู้สิบัสิุิ  และ/หรือสื่ออนเล็กทรอ นิกส์ที่เก่ีำวข้อง เป็ิต้ิ และ 
 
22.2.3  จ ำหิ่ำำทรัพำ์สนิของกองทุิ รวมเพื่อรวบรวมเป็ิเงนิสด เงนิฝำกประเภทกระแสรำำวัิ  เงนิฝำกประเภทออมทรัพำ์ และตัว๋สญัญำใช้เงนิที่มี
ก ำหิดระำะเวลำใช้เงนิคืิเม่ือทวงถำม ให้เสร็จสน ้ิ ก่อิวัิ เลนกกองทุิ รวม  
 
22.2.4 กรณีที่มีกำรเลนกโครงกำรจดักำรกองทุิ รวมเพรำะเหตอ่ืุิิอกเหิือกำรเลนกโครงกำรจดักำรกองทุิ เม่ือครบอำำโุครงกำร บรนษัทจดักำรจะปฏนบตัน
ให้เป็ิไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหิด 
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บรนษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชี โดำจะแตง่ตัง้ผู้ช ำระบญัชีทีส่ ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็ิชอบเพ่ือท ำหิ้ำที่รวบรวม และแจกจำ่ำ
ทรัพำ์สนิที่คงเหลือจำกกำรช ำระหิีส้นิ ของกองทุิ รวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหิว่ำลงทุิ  รวมทัง้ท ำกำรอำำ่งอ่ืิตำมแตจ่ ำเป็ิเพ่ือช ำระบญัชีกองทุิ ให้เสร็จสน ้ิ  
ทัง้ิี ้ตำมหลกัเกณฑ์ เงื่อิไข และวนธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหิด  
 
ส ำหรับคำ่ใช้จำ่ำและเงนิคำ่ตอบแทิใิกำรช ำระบญัชีของกองทุิ รวมจะหกัจำ่ำจำกทรัพำ์สนิของกองทุิ รวมและผู้ช ำระบญัชีจะด ำเ นิิกำรเฉลี่ำเงนิคืิ
ให้แก่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ตำมมลูคำ่ทรัพำ์สนิสทุธนเทำ่ที่คงเหลืออำูต่ำมสดัสว่ิจ ำิวิหิ่วำลงทุิ ที่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ถืออำูต่ำมหลกัฐำิที่ปรำกฎใิ
ทะเบีำิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ  ณ วัิ เลนกโครงกำร  
 
เม่ือได้ช ำระบญัชีเสร็จเรีำบร้อำแล้ว ผู้ช ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบีำิเลนกกองทุิ รวมกบัส ำิกังำิคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และภำำหลงัจำกจดทะเบีำิ
เลนกกองทุิ รวมแล้ว หำกปรำกฎวำ่ำงัมีทรัพำ์สนิคงค้ำงอำูใ่ห้ผู้ช ำระบญัชีจดักำรโอิทรัพำ์สนิดงักลำ่วให้ตกเป็ิกรรมสนทธน์ของส ำิกังำิคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. 
 
ทัง้ิี ้บรนษัทจดักำรก ำหิดให้ที่ท ำกำรของบรนษัทจดักำรเป็ิสถำิที่ช ำระเงนิคืิ ให้แก่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่ไมม่ำรับเงนิหรือเป็ิผู้ ถือหิ่วำลงทุิ ที่บรนษัท
จดักำรไมส่ำมำรถสง่มอบเงนิให้แก่ผู้ ถือหิ่วำลงทุิ รำำิั ้ิ ได้ เพื่อบรนษัทจดักำรจกัได้  ิำทรัพำ์ดงักลำ่วไปวำงทรัพำ์ ณ ส ำิกังำิวำงทรัพำ์ และ
ด ำเ นิิกำรจดทะเบีำิเลนกกองทุิ ตำมขั ้ิ ตอิให้เสร็จสน ้ิ ได้  
 
โครงกำรจดักำรกองทุิ รวมที่ผ่ำิกำรอิมุตันจำกส ำิกังำิ หรือผ่ำิกำรแก้ไขเพน่มเตนมตำมมำตรำ 129 แหง่พระรำชบญัญัตนหลกัทรัพำ์และตลำด
หลกัทรัพำ์ พ.ศ. 2535 ที่แิบท้ำำข้อผกูพัิ ระหวำ่งผู้ ถือหิ่วำลงทุิ กบับรนษัทจดักำรกองทุิ รวม ถือเป็ิสว่ิหิึ่งของข้อผกูพัิ ระหวำ่งผู้ ถือหิ่วำลงทุิ
กบับรนษัทจดักำรกองทุิ รวม  
 



- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 1Y21 -              บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ กรงุศรี จํากัด       

 

 

 

หนังสือชี 
ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 
 

 

 

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

 
 
 
 
 

 
 

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

ประธานเจ้าหน้าที3ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

 
 


