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ผูลงทุนไมสามารถขายคืนหนวยลงทุนนี้ในชวงเวลา 1 ปได ดังนั้น หากมีปจจัยลบทีส่งผลกระทบตอการ
ลงทุนดังกลาว ผูลงทนุอาจสญูเสียเงินลงทนุจํานวนมาก 
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หน้า 1 

- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 1Y24               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 1Y24               บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ กรงุศรี จํากัด       

คาํถามและคาํตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม 

1.  ลักษณะที$สาํคัญของกองทุน 

• มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม ่อยา่งไร 
- ไมมี่การแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ 

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

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

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

• กองทนุรวมนี �เป็นกองทนุรวมที,มีผู้ประกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที,มุง่เน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม ่อยา่งไร 
- ไมมี่ผู้ประกนัเงินลงทนุและไมคุ่้มครองเงินต้น 

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

2.  ข้อกาํหนดในการซื 3อขายและโอนหน่วยลงทุน 
•  กองทนุรวมนี �มีวิธีการขายและรับซื �อคืนหน่วยลงทนุอยา่งไร 

วิธีการขายหน่วยลงทุน 

-   ทา่นต้องลงทนุขั �นตํ,า 10,000 บาทในแตล่ะครั �ง โดยคํานวณเป็นหน่วยลงทนุจากราคา 10 บาทตอ่หน่วย  ดงันั �นทา่นจะได้รับหน่วยลงทนุ 1,000 หน่วย  
-   ทา่นสามารถซื �อหน่วยลงทนุได้เฉพาะในชว่งเสนอขายครั �งแรกระหวา่งวนัที, 19 - 25 มีนาคม 2562 เทา่นั �น ที,บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซื �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 1Y24 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 0-2724-3377 
- 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 105 กองทนุ 

- มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 369,576 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) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
 (17) นายจาตรัุนต์ สอนไว ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุตา่งประเทศ 
 (18) นายชศูกัดิx อวยพรชยัสกลุ ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ  
 (19) นายพลสิทธิx  อาหนุยั ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ  
 (20) นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์ ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ 
 (21) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ 
 (22) นางสาวฉัตรแก้ว เกราะทอง ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (23) นายเกียรติศกัดิx  ปรีชาอนสุรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (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. 0-2724-3377 
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 :  
 
ในเอกสารฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอ่ืน ค าจ ากดัความตา่ง ๆ ให้มีความหมายตามที่ให้ไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
กองทนุ/กองทนุเปิด/กองทนุรวม หมายถึง กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y24 
 
หน่วยลงทนุ หมายถึง หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y24 
 
บริษัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จ ากดั  
 
ผู้ รับฝากทรัพย์สินในตา่งประเทศ หมายถึง ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ และ/หรือผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ  
 
ผู้สนบัสนนุ หมายถึง ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มหีลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์กรุงเทพ  
 
ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
วนัท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือ วนัท าการของกองทนุหลกั  
 
วนัท าการซือ้ขาย หมายถึง วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัและ/หรือชอ่งทาง
อ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
 
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง 
(“กองทนุปลายทาง”) ในกลุม่ “กรุงศรีไทยแลนด์” ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ  
 
ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปที่ผู้ท าค าเสนอซือ้ต้องปฏิบตัิตามประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ใน
การเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ากิจการ  
 
มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัท าการที่ค านวณ  
 
ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค านวณโดยวิธีการที่ระบไุว้ในโครงการ บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 
และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค านวณโดยวิธีการที่ระบไุว้ในโครงการ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
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ราคาขายหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค านวณโดยวิธีการที่ระบไุว้ใน
โครงการ บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หมายถึง ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค านวณโดยวิธีการที่
ระบไุว้ในโครงการ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  
 
แก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัที่ราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องจนถึงปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุที่มีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือการจา่ยเงินซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง แทนการเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทุน  
 
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จ ากดั  
 
สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตและจดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท า
การสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที่เก่ียวกบัการจดัการลงทนุ  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
วงเงินรับอนญุาต หมายถึง วงเงินที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายใดๆ 
อนญุาตหรือเห็นชอบให้กองทนุ โดยบริษัทจดัการสามารถเคลื่อนย้ายเงินลงทนุเพ่ือไปลงทนุในตา่งประเทศได้  
 
ค าอธิบายศัพท์เร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์  
 
“กลุม่กิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีทีส่ภาวิชาชีพบญัชีก าหนดให้จดัท างบการเงินรวม  
 
“กองทนุฟืน้ฟ”ู หมายถึง กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 
“กองทนุรวมเปิด” หมายถึง กองทนุรวมประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
“กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย” หมายถึง กองทนุรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพ่ือสง่เสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกลุเงินท้องถ่ินในภมิูภาคตามโครงการจดัตัง้
กองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชมุกลุม่ธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and 
Pacific Central Banks (EMEAP)  
 
“กองทนุรวมวายภุกัษ์” หมายถึง กองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  
 
“กองทนุ AI” หมายถึง กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใชร่ายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กองทนุ buy & hold” หมายถึง กองทนุรวมที่มุง่เน้นลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้จนครบก าหนดอายขุองทรัพย์สิน หรือครบอายขุอง
รอบการลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอายขุองกองทนุรวม  
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“กองทนุ CIS ตา่งประเทศ” หมายถึง กองทนุที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเป็นโครงการลงทนุแบบกลุม่ (collective investment 
scheme) ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใดแตไ่มร่วมถึงกองทนุ property และกองทนุ infra ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ  
 
“กองทนุ ETF ตา่งประเทศ” หมายถึง กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ  
 
“กองทนุ infra” หมายถึง รูปแบบการลงทนุในทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศตา่ง ๆ ซึง่ได้แก่  
1. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน  
2. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวม
โครงสร้างพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“กองทนุ LTF” หมายถึง กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)  
 
“กองทนุ property” หมายถึง กองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  
2. ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“กองทนุ UI” หมายถึง กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“การลดความเสี่ยง” หมายถึง การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
1. ไมมี่วตัถปุระสงค์เพ่ือหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate)  
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง  
3. เป็นการลดความเสี่ยงทัว่ไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง  
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
“โครงการ” หมายถึง โครงการจดัการกองทนุรวม  
 
“เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก” หมายถึง ทรัพย์สินดงันี ้ 
1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัเงินฝาก  
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารออมสิน  
 
“เงินฝากอิสลาม” หมายถึง ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกัษณะที่เทียบเคียงได้กบัเงินฝาก โดยคูส่ญัญาที่เทียบเคียงได้กบัผู้ฝาก
สามารถเรียกคืนเงินต้นจากคูส่ญัญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝากได้เต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ  
 
“ดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์” หมายถึง ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าโภคภณัฑ์หลายชนิด  
 
“ดชันีเงินเฟ้อ” หมายถึง ดชันีที่จดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสะท้อนอตัราเงินเฟ้อ  
 
“ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ” ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้  
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“ตราสารภาครัฐไทย” หมายถึง ตราสารดงันี ้ 
1. ตัว๋เงินคลงั  
2. พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัร ธปท.  
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุ้นกู้  ที่กระทรวงการคลงัหรือกองทนุฟืน้ฟเูป็นผู้ มีภาระผกูพนั  
 
“ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ” หมายถึง ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตา่งประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรือ
หน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั แตไ่มร่วมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ของประเทศนัน้  
 
“ตราสาร Basel III” หมายถึง ตราสารเพ่ือการนบัเป็นเงินกองทนุของสถาบนัการเงินไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือตา่งประเทศ ที่มีการอ้างอิงจาก
หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลสถาบนัการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)  
 
“ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ” หมายถึง ศนูย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดัให้มีขึน้เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ โดยมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้ 
1. มีการรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรัพย์จากผู้ เสนอซือ้หลายรายและผู้ เสนอขายหลายราย  
2. มีการก าหนดหลกัเกณฑ์หรือจดัให้มีระบบ ซึง่ก าหนดเก่ียวกบัวิธีการในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ไว้เป็นการลว่งหน้า โดยผู้ ให้บริการไมอ่าจใช้ดลุยพินิจใน
การจดัการซือ้ขายเป็นประการอื่น และผู้ เสนอซือ้เสนอขายยินยอมที่จะผกูพนัตามหลกัเกณฑ์หรือระบบนัน้  
 
“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 
“ธพ.” หมายถึง ธนาคารพาณิชย์  
 
“บค.” หมายถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
 
“บง.” หมายถึง บริษัทเงินทนุ  
 
“บล.” หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์  
 
“บลจ.” หมายถึง บล. ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม หรือการจดัการกองทนุสว่นบคุคล  
 
“บริษัทจดทะเบียน” หมายถึง บริษัททีมี่หลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนญุาตให้ท าการซือ้ขายได้ใน SET  
 
“บริษัทยอ่ย” หมายถึง บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจดัท าและเปิดเผย
ลา่สดุ ทัง้นี ้หากไมมี่งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นทีป่รากฏในบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นลา่สดุ  
 
“บริษัทใหญ่” หมายถึง บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจดัท าและเปิดเผย
ลา่สดุ ทัง้นี ้หากไมมี่งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นทีป่รากฏในบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นลา่สดุ  
 
“แบบ filing” หมายถึง แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์  
 
“ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์” หมายถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงซึง่ก าหนดให้เป็นหลกัทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการก าหนดประเภทหลกัทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 6)  
 
“ผู้ มีภาระผกูพนั” หมายถึง ผู้ที่มีภาระผกูพนัในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้
ประกนั แล้วแตก่รณี  
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“ศนูย์ซือ้ขายderivatives” หมายถึง ศนูย์ซือ้ขายดงันี ้ 
1. ศนูย์ซือ้ขาย derivatives ที่ได้รับใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  
2. ศนูย์ซือ้ขาย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึน้และให้บริการได้ตามกฎหมายตา่งประเทศและได้รับการยอมรับจากส านกังาน  
 
“หน่วย CIS” หมายถึง หน่วยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล  
2. หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ  
 
“หน่วย infra” หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี  ้ 
1. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ  
2. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย ตา่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุ
โครงสร้างพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไมว่า่จะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“หน่วย property” หมายถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี  ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที่อยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  
2. ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“หุ้นกู้ ระยะสัน้” หมายถึง หุ้นกู้ที่มีก าหนดเวลาช าระหนีไ้มเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัที่ออกหุ้นกู้   
 
“B/E” หมายถึง ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange)  
 
“benchmark” หมายถึง ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีที่มีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุ
ของกองทนุนัน้  
 
“CIS operator” หมายถึง บคุคลดงันี ้ 
1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ  
2. ผู้ท าหน้าที่บริหารจดัการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ  
 
“concentration limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการทีล่งทนุ  
 
“counterparty limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุที่คูส่ญัญา  
 
“CRA” หมายถึง สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน เว้นแตท่ี่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะใน
ภาคผนวก 5 สว่นที่ 5  
 
“credit derivatives” หมายถึง derivatives ที่มีลกัษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดติของทรัพย์สินที่ได้รับการประกนัความเสี่ยงจาก
คูส่ญัญาฝ่ายหนึ่งไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึ่งซึง่มีภาระผกูพนัที่จะต้องช าระเงินให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง เม่ือ
เกิดเหตกุารณ์ที่มีผลตอ่การช าระหนี ้(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกนัความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมส าหรับการมี
ภาระผกูพนัดงักลา่ว  
 
“credit event” หมายถึง เหตกุารณ์ที่เก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้ามที่ระบใุนข้อตกลงของตราสารหรือสญัญา  
 
“credit rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื่อถือที่จดัท าโดย CRA ซึง่เป็นการประเมินความสามารถในการช าระหนีต้ามตราสารหรือสญัญา  
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“currency risk” หมายถึง ความเสี่ยงด้าน FX  
 
“delta” หมายถึง อตัราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กบัราคา underlying ของตราสารหรือสญัญา แล้วแตก่รณี  
 
“derivatives” หมายถึง สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า  
 
“derivatives on organized exchange” หมายถึง derivatives ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives  
 
“discount rate” หมายถึง อตัราสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทนุที่จะใช้ในการค านวณมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารนัน้  
 
“DW” หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants)  
 
“foreign REIT” หมายถึง กองทรัสต์หรือกองอสงัหาริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุ ในอสงัหาริมทรัพย์
หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้ไมว่า่กองทรัสต์หรือกองดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“FX” หมายถึง อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange)  
 
“GMS” หมายถึง ประเทศกลุม่อนภุมิูภาคลุม่แมน่ า้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ได้แก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  
 
“group limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามกลุม่กิจการ โดยการน าอตัราสว่นการลงทนุในแตล่ะบริษัทที่อยูใ่นกลุม่กิจการมาค านวณ
รวมกนั  
 
“guarantor rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั  
 
“international scale” หมายถึง มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัที่ใช้เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ  
 
“investment grade” หมายถึง credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได้  
 
“IOSCO” หมายถึง International Organization of Securities Commissions  
 
“IPO” หมายถึง การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public Offering)  
 
“issue rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน  
 
“issuer rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา  
 
“market price” หมายถึง มลูคา่ตามราคาตลาด  
 
“MF” หมายถึง กองทนุรวม (Mutual Fund)  
 
“MMF” หมายถึง กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  
 
“national scale” หมายถึง มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ  
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“NAV” หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ (Net Asset Value)  
 
“net exposure” หมายถึง มลูคา่การลงทนุสทุธิในทรัพย์สินไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทนุในตราสารหรือสญัญาที่ให้
ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยูก่บัทรัพย์สิน ซึง่เป็นผลให้กองทนุมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนัน้  
 
“Non-retail MF” หมายถึง กองทนุรวมที่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผู้ลงทนุประเภทสถาบนั ซึง่อยูภ่ายใต้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใชร่ายยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ
กองทนุสว่นบคุคล  
 
“notional amount” หมายถึง มลูคา่ตามหน้าสญัญาของ derivatives  
 
“obligation” หมายถึง ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & obligation 
characteristics)  
 
“options” หมายถึง สญัญาที่มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” ในมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญัติสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 
2546  
 
“OTC derivatives” หมายถึง derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives  
 
“P/N” หมายถึง ตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note)  
 
“portfolio duration” หมายถึง อายเุฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทนุ ซึง่ได้จากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากล  
 
“product limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามประเภททรัพย์สนิ  
 
“PVD” หมายถึง กองทนุส ารองเลีย้งชีพ (Provident Fund)  
 
“regulated market” หมายถึง ศนูย์กลางที่จดัชอ่งทางการสื่อสารระหวา่งผู้ ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาตอ่รองซือ้ขายตราสารระหวา่งกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลู
ตา่ง ๆ ที่เก่ียวกบัตราสารนัน้ โดยศนูย์กลางดงักลา่วอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของทางการหรือหน่วยงานที่ท าหน้าทีก่ ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์หรือตราสาร
ที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัหลกัทรัพย์  
 
“repo” หมายถึง ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน (repurchase agreement)  
 
“retail MF” หมายถึง กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail Mutual Fund)  
 
“reverse repo” หมายถึง ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement)  
 
“SBL” หมายถึง ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)  
 
“securities lending” หมายถึง ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์  
 
“SET” หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
“share warrants” หมายถึง ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น  
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“single entity limit” หมายถึง อตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา  
 
“SIP” หมายถึง Specific Investment Products  
 
“SN” หมายถึง ตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  
 
“sovereign rating” หมายถึง อนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถ่ินที่อยู ่ซึง่เป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนดัช าระ
หนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้  
 
“TBMA” หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association)  
 
“TSFC” หมายถึง บล. ที่ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
“TSR” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)  
 
“underlying” หมายถึง สินค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง  
 
“WFE” หมายถึง World Federation of Exchanges 
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y24 
 
1.2. ชื่อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  Krungsri Foreign Fixed Income 1Y24 Fund  
 
1.3. ชือ่ยอ่ :  KFFIF1Y24 
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายครัง้เดียว  
 
1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ก าหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : 1  ปี 0  เดือน 0  วนั  
 
1.8. อายโุครงการถึงวนัที่ (กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) :  
 
1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) :  

1.  อายโุครงการประมาณ 1 ปี ซึง่อาจจะมากกวา่หรือน้อยกวา่ 1 ปี เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 30 วนั โดยนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุ
รวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งวนัที่สิน้สดุอายโุครงการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยประกาศไว้ทีส่ านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องภายใน 15 วนั นบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนฯ ดงักลา่ว และในกรณีที่เป็นวนัหยดุให้เลื่อนเป็นวนัท าการถดัไป  
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2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดทีมี่ผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุที่น าเงินลงทนุไปลงทนุในตา่งประเทศ เชน่ การเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของ
กฎระเบียบตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในประเทศที่กองทนุไปลงทนุ และ/หรือมาตรการเก่ียวกบัการส ารองเงินทนุในประเทศ ซึง่อาจมีผลกระทบท าให้
กองทนุไมส่ามารถแปลงคา่เงินลงทนุกลบัมาเป็นสกลุเงินบาทได้ในวนัที่กองทนุครบอายโุครงการ จงึท าให้กองทนุอาจมีอายโุครงการมากกวา่ 1 ปี ทัง้นี ้
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาน าเงินลงทนุรวมทัง้ผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินลงทนุของกองทนุดงักลา่วไปลงทนุตอ่ในทรัพย์สินตา่งๆ หรือใน
รูปแบบอ่ืนใดที่ไมข่ดักบัประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ลงทนุของกองทนุดงักลา่ว โดยบริษัทจดัการจะท า
หนงัสือแจ้งให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการจะน าเงนิลงทนุพร้อมทัง้ผลประโยชน์ทัง้หมดกลบัคืนให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยเร็ว
ที่สดุในโอกาสแรกที่บริษัทจดัการสามารถกระท าได้  
 
3. กองทนุนี ้จดัอยูใ่นกลุม่กองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับสิทธิประโยชน์ในการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภายในกลุม่กองทนุดงักลา่ว
ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ  
 
4. ในกรณีที่กองทนุระดมทนุในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได้จ านวนน้อยกวา่ 50 ล้านบาท บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้
กองทนุโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้หากยกเลิกการจดัตัง้กองทนุ บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนั
สดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และหากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเน่ืองจาก
ความผิดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 7.50 ตอ่ปีนบัแตว่นัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่ช าระเงินคา่
ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน  
 
5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุที่อยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและยตุกิารขายหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยตุิการขายหน่วยลงทนุดงักลา่วภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ยตุิการขายหนว่ยลงทนุ
นัน้ และให้การอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัทีแ่จ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ
และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหนา่ยหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 15 วนั
นบัแตว่นัที่การอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และหากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักลา่วได้อันเน่ืองจาก
ความผิดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 7.50 ตอ่ปีนบัแตว่นัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่ช าระเงินคา่
ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน  
 
6. ในกรณีที่ภายหลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกแล้ว ปรากฏวา่ไมมี่ตราสารทีส่ามารถลงทนุได้อยา่งเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุโดยบริษัทจดัการจะรายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้
จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุให้แกผู่้ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสดุท้ายของ
การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และหากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเน่ืองจากความผิดของ
บริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 7.50 ตอ่ปีนบัแตว่นัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัที่ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ
จนครบถ้วน  
 
1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1. จ านวนเงินทนุของโครงการ : 7,000,000,000.00 บาท 
 
2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) :  
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(1)  ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 
ของจ านวนเงินทนุโครงการ ทัง้นี ้หากบริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจ านวนเงินทนุของโครงการ (ใช้ green shoe option) แตไ่มเ่ต็มจ านวนที่
เพ่ิมอีกร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุโครงการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุและด าเนินการจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมก่อนครบก าหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได้โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  
 
(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะยื่นขอวงเงินลงทนุในตา่งประเทศเพ่ิมเติมตอ่หน่วยงานที่มีอ านาจในการจดัสรรวเงินลงทนุในตา่งประเทศให้แก่บริษัท
จดัการได้ ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในการจดัสรรวงเงินดงักลา่วก าหนด  
 
2.3. มลูคา่ทีต่ราไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จ านวนหนว่ยลงทนุ : 700,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 10,000.00 บาท  
 
2.7. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 10,000.00 บาท  
 
2.8. มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน : 0 บาท  
 
2.9. จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคืน : 0 หน่วย  
 
2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : 0 บาท  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่า : 0 หน่วย  
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : ไมมี่  

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

เพ่ือสง่เสริมการลงทนุในตลาดเงิน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ทัง้นี ้จะระดมเงินทนุจากผู้ลงทนุทัว่ไป ไปลงทนุตามนโยบายการลงทนุที่ก าหนดไว้ใน
โครงการจดัการ  
 
3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ตราสารหนี ้ 
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลกัษณะพิเศษ :  
 
3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุรวมที่เน้นลงทนุแบบมีความเสี่ยงตา่งประเทศ  
วงเงินการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กิน  ล้านเหรียญ  
และมีนโยบายลดหรือป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดที่มีอยู่ 
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3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   

บริษัทจดัการสามารถท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพ่ือบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุเป็นการชัว่คราวได้  โดย ณ สิน้วนัใด เม่ือรวมกนัแล้วต้อง
ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแตก่ารเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญา
ซือ้คืนเพ่ิมเติม  ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
 
3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงค์ของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)  
 
3.7. การลงทนุในตราสารที่มีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ  
 
3.8. กลยทุธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) :  มีกลยทุธ์การลงทนุครัง้เดียว (buy-and-hold)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) :   

ไมมี่  
หมายเหต:ุ  เน่ืองจากกองทนุมีการบริหารจดัการแบบ buy & hold  เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนทีค่าดหวงัตามระยะเวลาที่ก าหนด จงึไมจ่ าเป็นต้อง
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุกบัตวัชีว้ดั 

  
3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ :  จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน  
 
3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

กองทนุรวม buy-and-hold 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
1. กองทนุมีนโยบายการลงทนุในตราสารหนี ้และเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก รวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ ซึง่จะเน้นลงทนุในตราสารที่ออก รับรอง รับอาวลั หรือค า้ประกนัการจา่ยเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ที่
มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (Investment Grade)  
 
2. กองทนุจะลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ซึง่อาจมีบางขณะที่กองทนุไม่
สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุดงักลา่วได้ เชน่ ในชว่งระหวา่งรอการลงทนุ ซึง่มีระยะเวลาประมาณ 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนั
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม และ/หรือในชว่งระยะเวลาก่อนวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิหรือในชว่งระยะเวลาก่อนวนัเลิกกองทนุ ซึง่มี
ระยะเวลาประมาณ 15 วนัท าการ  
 
3. เงินลงทนุสว่นที่เหลือจากการลงทนุในตา่งประเทศ กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนีใ้นประเทศได้แก่ ตราสารภาครัฐไทย เชน่ ตัว๋เงินคลงั พนัธบัตร
รัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ที่กระทรวงการคลงัหรือ
กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั และ/หรือเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือ
ตราสารหนีอ่ื้นใดที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุรายใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้ สลกัหลงั ผู้
ค า้ประกนั และ/หรือ ตราสารหนีท้ี่บริษัทเอกชนทัว่ไป เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั เป็นต้น 
 
4. กองทนุอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารหนีท้ี่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต ่ากวา่ที่สามารถลงทนุได้ (Non–Investment grade) หรือที่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบั
ความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารที่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured note)  
 
5. กองทนุมีนโยบายป้องกนัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจ านวน (Fully Hedge) และอาจป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ ทัง้นี ้กองทนุ
จะไมล่งทนุในตราสารที่มลีกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  
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6. กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้
ลงทนุได้  
 
3.12. รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

ลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และไมเ่กินวงเงินลงทุนในตา่งประเทศที่ได้รับ
อนมุตัิจากหน่วยงานที่มีอ านาจของทางการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจนบัมลูคา่ของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงินโดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง รวมในอตัราสว่นของการลงทนุในตา่งประเทศด้วยได้  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอยา่งตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืน  
 
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป  
 
1. ประเภทของตราสาร ได้แก ่ 
1.1 ตราสารหนี ้ 
(1) พนัธบตัร  
(2) ตัว๋เงินคลงั  
(3) หุ้นกู้  (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนพุนัธ์)  
(4) ตัว๋แลกเงิน  
(5) ตัว๋สญัญาใช้เงิน  
(6) ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้   
(7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้   
(8) ตราสารหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม (1) – (7) ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
2. คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ  
ทรัพย์สินที่บริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้ 
2.1 ไมมี่ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารทีบ่ริษัทจดัการสามารถเข้าถึงได้เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อยา่งสม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาที่
สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล  
 
2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทนุในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดงักลา่วเพ่ือช าระหนีก้ารค้า ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงินดงักลา่วต้อง
มีการรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
(2) ธนาคารออมสิน  
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(5) ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
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(6) ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
(7) ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
(8) สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม (1) – (7)  
 
ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จา่ยหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ในตัว๋แลก
เงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงินด้วย  
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที่เป็นกองทุนตราสารหนี ้และ/หรือกองทุนตลาดเงนิ  
 
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้ 
 
1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเชน่เดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทัว่ไปในสว่นที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
2. ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลา่วต้องมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้กบัการลงทนุในหนว่ย CIS ของ
กองทนุรวมทองค าที่ลงทนุในทองค าแทง่)  
2.1 มีการลงทนุในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุสามารถลงทนุได้  
2.2 มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้  
2.3 มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สนิที่เป็น SIP ของ
กองทนุนัน้  
2.4 มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุนัน้  
 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก  
 
ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝากดงันี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก  
10. สถาบนัการเงินตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. – 9.  
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)  
 
การลงทนุใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
1. คูส่ญัญา ต้องเป็นนิติบคุคลดงันีท้ีส่ามารถเข้าเป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย  
1.1 ธนาคารพาณิชย์  
1.2 บริษัทเงินทนุ  
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
1.4 บริษัทหลกัทรัพย์  
1.5 บริษัทประกนัภยั  
1.6 ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
1.7 กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารแหง่ประเทศไทย  
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1.8 นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
1.9 สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ  
 
2. ตราสารทีใ่ช้ในการท า reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้ 
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศต้องมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
2.2 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ มีภาระ
ผกูพนั ซึง่มีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี  
2.3 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงินเม่ือ
ทวงถามหรือเม่ือได้เห็น  
2.4 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้ 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะ
สัน้ด้วย  
2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
2.5 ตราสารหนีซ้ึง่มีอายคุงเหลือไมเ่กิน 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมลูราคาที่น่าเช่ือถือและอ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่
สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้ 
2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้อยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้  
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก  
2.6 ตราสารหนีซ้ึง่มีอายคุงเหลือไมเ่กิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือที่มีข้อมลูราคาทีน่่าเช่ือถือและอ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่
สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้ 
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ดงักลา่วตามที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้  
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก  
2.7 ทรัพย์สินอ่ืนตามที่ส านกังานก าหนดเพ่ิมเติมโดยอาศยัอ านาจตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3. ระยะเวลาการรับช าระหนีข้อง reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วนั  
 
4. ข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิส าหรับการลงทนุใน reverse repo  
4.1 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC  
4.2 ห้ามน าหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ไปขายหรือโอนตอ่ เว้นแตเ่ข้าลกัษณะดงันี ้ 
4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามข้อก าหนดใน reverse repo ดงักลา่ว  
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
กู้ยืมเงินในนามของกองทนุรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทนุรวม  
4.3 มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ วนัเร่ิมต้นสญัญา ต้องมีมลูคา่เป็นไปตามสมการการค านวณตามวิธีการดงันี ้ 
มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ มากกวา่ (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))  
ทัง้นี ้ราคาซือ้ เทา่กบั ราคาที่กองทนุช าระให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคา่ซือ้หลกัทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo  
4.4 การด ารงมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
4.4.1 มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ มากกวา่ (มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate))  
4.4.2 ในกรณีที่มลูคา่หลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนั ไมเ่ป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจดัการต้องเรียกให้คูส่ญัญาโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือ
หลกัทรัพย์หรือตราสารทีส่ามารถใช้ในการท า reverse repo ให้แก่กองทนุ เพื่อให้มลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้และทรัพย์สินที่โอนมา
ดงักลา่วเป็นไปตามวิธีการดงักลา่ว ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่มลูคา่หลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ลดลงกวา่สมการใน 4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3  
4.4.3 ในกรณีที่ผลลพัธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้ ณ สิน้วนั มีมลูคา่น้อยกวา่มลูคา่ reverse repo x (1 + 
discount rate) เป็นจ านวนไมเ่กิน 5 ล้านบาท หรือไมเ่กิน 5% ของราคาซือ้ แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ และมีการก าหนดเร่ืองดงักลา่วไว้ในสญัญาซึง่ได้
ก าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยัความเสีย่งของคูส่ญัญา (counterparty risk) แล้ว บลจ. จะไมด่ าเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้  
4.5 การค านวณมลูคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้ค านวณดงันี ้ 
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4.5.1 ค านวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ที่กองทนุพงึได้รับจาก reverse repo จนถึงวนัที่มีการค านวณ  
4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo ทกุธุรกรรมที่กองทนุมีอยูก่บัคูส่ญัญารายเดียวกนัและมีข้อตกลง
ก าหนดให้สามารถบงัคบัช าระหนีต้ามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรัพย์หรือตราสารที่ซือ้หรือทรัพย์สินที่โอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก 
reverse repo รายการอ่ืนได้  
4.6 discount rate ที่น ามาใช้ในการค านวณ ต้องเป็นการก าหนดขึน้โดยค านึงถึงปัจจยัความเสี่ยงของคูส่ญัญา หลกัทรัพย์ หรือตราสารที่ซือ้แล้ว  
 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
 
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้ 
1. คูส่ญัญา ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities 
Borrowing and Lending) (“SBL”) โดยในกรณีที่คูส่ญัญาดงักลา่วกระท าการในฐานะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบคุคลดงันีท้ีส่ามารถประกอบธุรกิจ
หรือด าเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย  
1.1 ผู้ ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจ SBL  
1.2 ธนาคารแหง่ประเทศไทย  
1.3 กองทนุฟืน้ฟ ู 
1.4 ธนาคารเพื่อการน าเข้าและการสง่ออกแหง่ประเทศไทย  
1.5 ธนาคารพาณิชย์  
1.6 บริษัทเงินทนุ  
1.7 บริษัทหลกัทรัพย์  
1.8 บริษัทประกนัชีวิต  
1.9 กองทนุสว่นบคุคลที่มีมลูคา่ทรัพย์สินของผู้ลงทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ล้านบาทขึน้ไป 
1.10 กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
1.11 นิติบคุคลอ่ืนตามทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
2. หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลกัทรัพย์ที่อยูใ่นระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยท าหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์  
3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงันี ้ 
3.1 ด าเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผู้ยืมเพ่ือเป็นประกนัการให้ยืมหลกัทรัพย์ โดยต้องเป็นหลกัประกนัดงันี  ้ 
3.1.1 เงินสด  
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  
3.1.3 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ มี
ภาระผกูพนั  
3.1.4 ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงินเม่ือ
ทวงถามหรือเม่ือได้เห็น  
3.1.5 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้ 
3.1.5.1 มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน (issue rating) หรือ อนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา (issuer rating) 
อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย  
3.1.5.2 มีอนัดบัความน่าเชื่อถือของผู้ มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั (guarantor rating) อยูใ่นอนัดบั investment 
grade  
3.1.6 ตราสารหนีท้ี่มี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.1.7 หนงัสือค า้ประกนัที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทนุเพ่ือเป็นประกนัการคืนหลกัทรัพย์ให้แก่กองทนุ  
3.1.8 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)  
3.2 ด าเนินการให้กองทนุมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอ่ืนซึง่จะมีผลให้ บลจ. สามารถบงัคบัช าระหนีเ้อาจาก
หลกัประกนัดงักลา่วได้โดยพลนั  
3.3 ห้ามน าหลกัประกนัตาม 3.1 ที่กองทนุมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายตอ่หรือท าให้ไมส่ามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้ได้ เว้นแตเ่ป็นการบงัคบัช าระหนี ้
ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ นัน้เอง  
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3.4 ด ารงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั มากกวา่หรือเทา่กบั 100% ของมลูคา่หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม  
3.5 ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ให้น าเงินสดดงักลา่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรัพย์สินดงันี ้ 
3.5.1 เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงินฝากหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ดงันี ้ 
3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรือ ตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ มีภาระผกูพนั  
3.5.2.2 ตัว๋สญัญาใช้เงินที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก าหนดใช้เงินเม่ือทวงถามหรือ
เม่ือได้เห็น  
3.5.2.3 ตัว๋สญัญาใช้เงินที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อยา่งหนึ่งอยา่งใดดงันี ้ 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจดั credit rating 
ระยะสัน้ด้วย  
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  
3.5.4 reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย  
4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ให้ใช้สญัญาที่มีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยข้อก าหนดเก่ียวกบัระบบงาน สญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์และหลกัประกนัในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์  
 
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้ 
 
1. ประเภทสินค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใด อยา่งหนึ่ง
หรือหลายอยา่งดงันี ้ 
1.1 ทรัพย์สินที่กองทนุสามารถลงทนุได้  
1.2 อตัราดอกเบีย้  
1.3 อตัราแลกเปลี่ยนเงิน  
1.4 เครดิต เชน่ credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า (futures price) เทา่นัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อ่ืนที่ไมใ่ชด่ชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นที่ยอมรับ
อยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย  
 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เม่ือ  
2.1 ได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ  
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้
ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives  
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในตา่งประเทศ ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบคุคลที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยูภ่ายใต้
การก ากบัดแูลโดยหนว่ยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสินค้าเม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่
กองทนุจะเป็นผู้ มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสินค้านัน้ก็ตาม  
 
3. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนที่เพียงพอตอ่ภาระที่กองทนุอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเม่ือ 
derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
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4. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทนุที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง  
ในกรณีที่บริษัทจดัการ ลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไมใ่ชส่ิ่งเดียวกบัทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไป
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
5. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
5.1 ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ใน
กรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการ ให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป  
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมีนยัส าคญั ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ 
derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที  
5.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือบริษัทจดัการร้องขอได้  
 
6. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  
บริษัทจดัการต้องปฏบิตัิตามเงื่อนไขดงันี ้ 
6.1 เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพ่ือการลดความเสี่ยงเทา่นัน้  
6.2 เข้าเป็นคูส่ญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหนึ่งอยา่งใด ดงันี ้ 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงด้านเครดิตที่เก่ียวข้องกบัความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation 
ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาที่อยูใ่นฐานะผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผกูพนัที่จะต้องช าระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยง
เม่ือเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัความเสี่ยงครบก าหนดทนัที (ในกรณีที่ไมเ่กิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบ
ก าหนดตามปกติ) ทัง้นี ้ไมว่า่ obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่ก าหนดให้
ผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีหน้าที่ช าระหนีเ้ม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเม่ือ
เกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุม่ obligation ซึง่จะมีการช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของสินทรัพย์รายนัน้ แตข้่อตกลง
จะครบก าหนดเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)  
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเสี่ยงมีภาระผกูพนัที่จะจา่ยผลตอบแทนในอตัราคงที่หรืออตัราลอยตวัที่อ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้  
ตามที่จะตกลงกนั และสว่นที่ลดลง (ถ้ามี) ของมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพ่ือแลกกบัการที่ผู้ซือ้ประกนัความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและสว่นที่
เพ่ิมขึน้ (ถ้าม)ี ของมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเสี่ยง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณีไมเ่กิด 
credit event)  
6.3 ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามที่ก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญามาตรฐานอ่ืนตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้ 
6.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืน  
6.3.2 ไมมี่ข้อก าหนดที่ท าให้สิทธิที่ก าหนดไว้ในตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่ credit derivatives นัน้อ้างอิงเสื่อมเสียไป  
6.3.3 ไมมี่ข้อก าหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คูส่ญัญา  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในตา่งประเทศ :  
 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งตามที่
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มีความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธิอ่ืน  
 
ทัง้นี ้การลงทนุในตราสารหรือสญัญาในตา่งประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักลา่วต้องเสนอขายหรือเป็นการท าสญัญาในประเทศที่มีหน่วยงานก ากบั
ดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ 
WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จดัตัง้และเสนอขายใน GMS  
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ส่วนที่ 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิต่างประเทศทั่วไป  
 
1. ประเภทของตราสารตา่งประเทศ ได้แก่  
1.1 ตราสารหนีต้า่งประเทศ  
(1) พนัธบตัร  
(2) ตัว๋เงินคลงั  
(3) หุ้นกู้  (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนพุนัธ์)  
(4) ตัว๋แลกเงิน  
(5) ตัว๋สญัญาใช้เงิน  
(6) ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้   
(7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้   
(8) ตราสารหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหนีต้าม (1) – (7) ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  
 
2. คณุสมบตัขิองตราสารและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุ  
ทรัพย์สินที่บริษัทจดัการจะสามารถลงทนุได้ตาม 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตราสารตามหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้ 
2.1 ไมมี่ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขที่ท าให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถงึกรณีที่เป็นตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแตก่องทนุได้ด าเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
2.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารทีบ่ริษัทจดัการสามารถเข้าถึงได้เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาตดัสนิใจลงทนุได้อยา่งสม ่าเสมอ และมีข้อมลูราคาที่
สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล  
2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทนุในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่ออกตราสารดงักลา่วเพ่ือช าระหนีก้ารค้า ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงินดงักลา่วต้อง
มีการรับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 
(1) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
(2) ธนาคารออมสิน  
(3) ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
(4) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(5) ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
(6) ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
(7) ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
(8) สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม (1) – (7)  
ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักลา่วต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จา่ยหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จ านวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ามี) ตามที่ระบไุว้ในตัว๋แลก
เงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงินด้วย  
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ที่เป็นกองทุนตราสารหนี ้และ/หรือกองทุนตลาดเงนิในต่างประเทศ  
 
กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายตา่งประเทศ ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้ 
1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเชน่เดียวกบัข้อก าหนดส าหรับตราสารทางการเงินทัว่ไปในสว่นที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศที่มีลกัษณะดงันี ้ 
2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานตา่งประเทศที่ก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึง่เป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE  
2.2 CIS operator ของกองทนุดงักลา่วอยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 
2.3 ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุ CIS ตา่งประเทศดงักลา่วต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูล การออก 
การเสนอขาย และการจดัการส าหรับกองทนุเพ่ือผู้ลงทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้ 
3.  ประเทศที่ก ากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักลา่วมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอยา่งเพียงพอทัง้นี ้ตามรายชื่อประเทศที่ส านกังานก าหนด  
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4.  ในกรณีเป็นการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ กองทนุดงักลา่วต้องมีการจ ากดัการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตจุ าเป็นในการบริหารสภาพ
คลอ่งเป็นการชัว่คราวเทา่นัน้ และมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้กบัการลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองค าที่ลงทนุใน
ทองค าแทง่)  
4.1  มีการลงทนุในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุรวมสามารถลงทนุได้ในสดัสว่น มากกวา่หรือเทา่กบั 80% ของ NAV ของกองทนุ 
CIS ตา่งประเทศนัน้  
4.2  มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุรวมนัน้ ทัง้นี ้
หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไมใ่ช้กบักรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP  
4.3  มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค านวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit ส าหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ
กองทนุรวมนัน้  
4.4  มีการลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุรวมนัน้  
 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากต่างประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ  
 
ต้องเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศหรือตราสารตา่งประเทศที่เทียบเทา่เงินฝากตา่งประเทศของผู้ รับฝากดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก  
10. สถาบนัการเงินตา่งประเทศ ที่มีลกัษณะท านองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1. – 9.  
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้ 
 
1. ประเภทสินค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใด อยา่งหนึ่ง
หรือหลายอยา่งดงันี ้ 
1.1 อตัราดอกเบีย้  
1.2 อตัราแลกเปลี่ยนเงิน  
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขาย 
ลว่งหน้า (futures price) เทา่นัน้ ทัง้นี ้ราคาของ underlying อ่ืนที่ไมใ่ชด่ชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นที่ยอมรับ
อยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย  
 
2. เง่ือนไขการลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เม่ือ  
2.1 ได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้อยา่งชดัเจนในโครงการ  
2.2 เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้
ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives  
2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในตา่งประเทศ ต้องมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบคุคลที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยูภ่ายใต้
การก ากบัดแูลโดยหนว่ยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE  
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2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการช าระหนีด้้วยการสง่มอบสินค้าเม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสามารถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่า่
กองทนุจะเป็นผู้ มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่สง่มอบสินค้านัน้ก็ตาม  
 
3. หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอตอ่การช าระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจ านวนที่เพียงพอตอ่ภาระที่กองทนุอาจต้องช าระหนีต้ามข้อตกลงเม่ือ 
derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
4. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทนุที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง  
ในกรณีที่บริษัทจดัการ ลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไมใ่ชส่ิ่งเดียวกบัทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทนุใน derivatives ดงักลา่วต้องเป็นไป
ตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
5. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจดัการต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
5.1 ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุท้ายของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ใน
กรณีที่วนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการ ให้ค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุธิรรมภายในวนัท าการถดัไป  
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมีนยัส าคญั ให้คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งค านวณและแจ้งมลูคา่ยตุิธรรมของ 
derivatives ให้บริษัทจดัการทราบทนัที  
5.3 คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือบริษัทจดัการร้องขอได้  
 
3.14. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม :  
 
อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ :  
 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัตอ่ไปนี ้ในกรณีที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุหรือส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย  
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

 ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ   
 2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

 2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade แตต่ ่ากวา่ 2 
อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที่ผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้
4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกนั 

ไมเ่กิน 20% 
(หรือไมเ่กิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้
มีภาระผกูพนัมีภมิูล าเนาอยูต่า่งประเทศ โดยเลือกใช้ 

credit rating แบบ national scale) 
5 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้

5.1 เป็นตราสารหนี ้ทีผู่้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่  
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของตราสารทีล่งทนุใน benchmark + 5% 
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5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 
5.2.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัที่
ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัทีล่งทนุ 
ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6 ทรัพย์สินดงันี ้
6.1 ตราสารที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
6.1.1 เป็นตราสารหนีท้ี่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา
สารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่ม่
รวมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ใน
ประเทศไทย)  
6.1.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.1.3 เป็นตราสารที่มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงันี ้
6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ 
6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing 
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัที่
ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตรา
สารดงักลา่วต้องบคุคลดงันี ้
6.1.3.3.1 บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม
ข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
6.1.4 ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีก าหนดวนัช าระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่
ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  
6.2 ธุรกรรมดงันี ้ที่คูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.2.1 reverse repo 
6.2.2 OTC derivatives 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุใน benchmark + 5% 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบใุนข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 
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หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุรวม  
2. derivatives on organized exchange  
 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที่อยูใ่นกลุม่กิจการเดียวกนั

หรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 
ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึ่งดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น า้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุรวม  
2. derivatives on organized exchange  
 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน 

ที่นิติบคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติ
บคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จา่ย หรือคูส่ญัญา ดงันี ้
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนาคารพาณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถึงทรัพย์สินที่กองทนุรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ญัญา
ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

-  รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เว้นแตเ่ป็นกองทนุ
รวมที่มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายกุองทนุ 
 
-  อตัราข้างต้นไมใ่ชก่บักองทนุรวมที่อายโุครงการคงเหลือ < 6 
เดือน ทัง้นี ้เฉพาะกองทนุรวมที่มีอายโุครงการ > 1 ปี  

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

ลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
แตไ่มร่วมถึงตราสารหนี ้ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1  มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 สว่นที่ 1 : อตัราสว่น
การลงทนุที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity 
limit) 
4.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment grade หรือไมมี่ 
credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากเพ่ือการด าเนินงานของกองทนุรวม ไมมี่ข้อก าหนดเก่ียวกบั product limit 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
5 derivatives ดงันี ้

5.1 การเข้าท าธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความ
เสี่ยง (hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารหนีข้องผู้ออกรายใดรายหนึ่ง 

(ไมร่วมถึงตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตราสารหนี ้
ภาครัฐตา่งประเทศ) 

1.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออก
ตราสารรายนัน้ ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ 
โดยไมใ่ห้นบัรวมมลูคา่หนีส้ินดงักลา่วของเจ้าหนีท้ี่มีความเก่ียวข้องกบัผู้ออก 
เชน่ เงินกู้ยืมจากกิจการที่เก่ียวข้องกนั เป็นต้น 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไมมี่หนีส้นิทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบ
การเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 ของ
มลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้ 
เว้นแตใ่นกรณีทีผู่้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอ
ขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
1.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารที่ออกใหมแ่ละมี 
credit rating อยูใ่นระดบัต ่ากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit rating 
บริษัทจดัการจะลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการราย
เดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสาร
ดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้นแตก่รณีทีผู่้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีลกัษณะท านองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง -  ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวม หรือกองทนุ 
CIS ตา่งประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้  
-  อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี  
(3) เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง  

 
ทัง้นี ้การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยการลงทนุของ
กองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด แตต่อ่มาทรัพย์สินที่ลงทนุมีคณุสมบตัิที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบตัิใน
การเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสามารถลงทนุได้อีกตอ่ไป บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัชื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุและวนัที่ทรัพย์สินขาดคณุสมบตัิ และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน รวมทัง้
จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่เกิดกรณีดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ทีบ่ริษัทจดัการ  
(2) จ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั แตต้่องไมเ่กินกวา่ 90 วนันบัแตว่นัที่ทรัพย์สินนัน้
ขาดคณุสมบตัิ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้ 
(3) เม่ือบริษัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัิ หรือทรัพย์สินที่ขาดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบัชื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว รวมถึงวนัที่ได้จ าหน่ายทรัพย์สินนัน้
ออกไปหรือวนัที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัแิล้วแตก่รณี และให้จดัสง่รายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่เกิดกรณีดงักลา่ว  
 
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนด แตต่อ่มาการลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุเป็น
เวลา 5 วนัท าการตดิตอ่กนั โดยมิได้เกิดจากการลงทนุเพ่ิม บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) จดัท ารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวนัที่การลงทนุไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่
รายงานตอ่ส านกังาน รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัท
จดัการ  
(2) ไมล่งทนุเพ่ิมเติมในทรัพย์สินที่เกินอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนด  
(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลาดงันี ้เว้นแต่
เป็นกรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้ 
(ก) 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที่ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน ส าหรับการลงทนุในเงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ในสว่นที ่3  
(ข) 90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว ส าหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  
(4) เม่ือบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัท ารายงานข้อมลูเก่ียวกบัชื่อ จ านวน อตัราสว่น
การลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว รวมถึงวนัที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ แล้วแตก่รณี และจดัสง่รายงานตอ่ส านกังาน รวมทัง้จดัสง่ตอ่
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุนัน้  
 
3. ในกรณีที่กองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดแตต่อ่มามีกรณีดงัตอ่ไปนี ้จนเป็นเหตใุห้ไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ ให้
บริษัทจดัการปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อ 2. หรือข้อ 3. แล้วแตก่รณี โดยอนโุลม  
(1) กรณีที่กองทนุมีการลงทนุหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นที่มีอยูเ่ดิมนัน้  
(2) กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค  
 
4. ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ าเป็นอ่ืนใดท าให้บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้การลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 1 (2) 
หรือข้อ 2 (3) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นวา่การด าเนินการดงักลา่วจะไม่เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ลงทนุ บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจด าเนินการตาม
ความเหมาะสมได้โดยต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั และต้องสง่รายงานเก่ียวกบัการด าเนินการของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักลา่วตอ่
ส านกังาน ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ทัง้นี ้ในการจดัสง่
รายงานดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการแทนได้  
 
ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการต้องด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้ 
(1) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการลงทนุที่ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พร้อมทัง้เหตผุลที่ท าให้มีการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ และจดัสง่
รายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจน
จดัเก็บส าเนารายงานไว้ที่บริษัทจดัการ  
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(2) ด าเนินการแก้ไขให้สดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือด าเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้ 
 
2. ในกรณีที่การลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ ให้บริษัทจดัการด าเนินการแก้ไขสดัสว่นการ
ลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแตว่นัที่สดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เว้น
แตบ่ริษัทจดัการจะได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว  
 
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการต้องจดัให้มีวิธีการในการให้สิทธิแกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมในการที่จะออกจาก
กองทนุรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลบงัคบัใช้ โดยวิธีการดงักลา่วต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ รวมทัง้เม่ือได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการต้องงดเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ(ถ้ามี) ทกุรายจนกวา่การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก าหนด 90 วนันบัแตว่นัทีส่ดัสว่นการลงทนุ
ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใช้บงัคบั บริษัทจดัการต้องไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมนัน้เพ่ิมเติม  
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่  
 
4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่  
 
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) :  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 
5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
 
- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

5.2.1. วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุจะจดัสง่หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัทีผู่้ลงทนุควรทราบ พร้อมกบัใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ผู้ที่สนใจลงทนุและ
บริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและ ณ สถานทีต่ิดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุ  
 
ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ
และ ณ สถานที่ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุทกุวนัในเวลาท าการ  
 
5.2.2. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
เม่ือผู้จองซือ้เปิดบญัชีกองทนุแล้ว จะสามารถจองซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกได้โดยจะต้องเป็นจ านวนเงินไมต่ ่ากวา่ 10,000 บาท ในการจองซือ้แตล่ะครัง้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีมลูคา่ต า่กวา่ที่ก าหนดข้างต้น หรือไมก็่ได้ โดย
ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ การช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใชก่รณีการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้
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หน่วยลงทนุด้วยเงินเต็มมลูคา่จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทนุเป็นส าคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะไม่
รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากบางกองทนุมายงักองทนุเปิดกรุงศรีตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y24  โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
ผู้จองซือ้ต้องกรอกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้สง่ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเอกสารประกอบการเปิดบญัชีในข้อ 5.2.5 เร่ือง 
“เอกสารหลกัฐานในการเปิดบญัช”ี และช าระเงินคา่จองซือ้จนเต็มมลูคา่ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ ตามวนัและเวลาที่ระบไุว้ในด้านหน้าของหนงัสือ
ชีช้วนโดยมีชอ่งทางการสัง่ซือ้และ/หรือวิธีการช าระเงิน ดงันี ้ 
 
5.2.2.1  กรณีจองซือ้ผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
ผู้จองซือ้อาจช าระเป็นเงินสด ค าสัง่หกับญัชีเงินฝากที่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เช็ค หรือดราฟต์ ที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บได้ในวนัเดียวกบัวนัที่
จองซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้ช าระเป็นเช็คต้องขีดคร่อม สัง่จา่ย “บญัชีรับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ บลจ.กรุงศรี” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแส
รายวนัไว้กบั บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
5.2.2.2   กรณีจองซือ้ผ่านบริษัทจดัการ หรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คนือ่ืน  
 
ผู้จองซือ้อาจช าระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ ได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนอ่ืน โดยสามารถโอนเงินหรือสัง่จา่ยเป็นเช็คขีด
คร่อมเข้าบญัชี “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ.กรุงศรี” ซึง่บริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, บมจ. ธนาคาร
ไทยพาณิชย์, บมจ.ธนาคารกรุงเทพ, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซิตีแ้บงก์ สาขากรุงเทพฯ, บมจ. ธนาคารยโูอบี, บมจ. ธนาคารกรุงไทย, บมจ. 
ธนาคารทหารไทย, บมจ. ธนาคารธนชาต, บมจ. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ือรายยอ่ย, บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน, บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อ
รายยอ่ย, ธนาคารออมสิน, บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที่บริษัทจดัการก าหนดเพ่ิมเติม หลงัจากที่ได้รับช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากผู้จองซือ้แล้ว 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุจะมอบส าเนาค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และส าเนาค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีล่งนามรับรองความถกูต้องแล้วแก่ผู้จองซือ้หน่วย
ลงทนุเป็นหลกัฐาน ทัง้นี ้การจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว และสิทธิของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้จองซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว
เทา่นัน้   
 
ในกรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือ ดราฟต์ ที่ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่สัง่ซือ้ไม่วา่ด้วยเหตใุด หรือกรณีที่
เช็คหรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจา่ยเงิน หรือกรณีที่บริษัทจดัการมิได้รับเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุจากบริษัทบตัรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู ่ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกรายการจองซือ้นัน้และแจ้งให้ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบทางโทรศพัท์ หรือการสื่อสารข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
 
ในการช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใชก่รณีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินเต็มมลูคา่จะหกั
กลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไมไ่ด้  
 
ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินคา่จองซือ้ไมไ่ด้ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
5.2.2.3  วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอ
เอกสารดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิด
บญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก่อนทุกครัง้  
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บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการท ารายการผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ ซึง่ผู้ ถือรหสั
ประจ าตวัต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้าของรหสัประจ าตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ท ารายการผา่นทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมงในชว่งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะต้องท าการสัง่ซือ้ให้เสร็จสิน้ภายใน
เวลา 15.30 น. ของวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักลา่ว  
 
ในกรณีที่การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไมส่ามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัที่น าคา่ซือ้หน่วย
ลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลา่วได้  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้ ภายใต้หลกัฐานทีป่รากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชีไมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดัการไมส่ามารถหกัเงินคา่ซือ้ได้หรือรายการค าสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สามารถใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้ตามปกติ  
อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เทา่นัน้ โดยเป็นคา่ธรรมเนียม
ตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
ให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ซือ้ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้
เทา่นัน้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการที่สมบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหนงัสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทนุเม่ือรายการซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อนปิด
การให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกาศไว้ในระบบโทรศพัท์ของบริษัทจดัการ  
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5.2.2.4  วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิหรือ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่สามารถขอเอกสารดังกลา่วได้ที่
บริษัทจดัการ ในกรณีทีผู่้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช”ี และซือ้หน่วย
ลงทนุครัง้แรกผ่านบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่รหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการท ารายการผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ ซึง่ผู้ ถือรหสัประจ าตวั
ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลบั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้าของรหสัประจ าตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุท ารายการ
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ าตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมงในชว่งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะต้องท าการสัง่ซือ้ให้เสร็จสิน้ภายใน
เวลา 15.30 น. ของวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักลา่ว  
 
ในกรณีที่การช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝาก ยงัไมส่ามารถยืนยนัการผ่านเงินเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่รายการซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นรายการซือ้ในวนัที่น าคา่ซือ้หน่วย
ลงทนุเข้าบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลา่วได้  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่ซือ้ ภายใต้หลกัฐานทีป่รากฏอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้  
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการหกัเงินตามจ านวนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ จากบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร
พาณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชีไมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดัการไมส่ามารถหกัเงินคา่ซือ้ได้หรือรายการค าสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่า่ด้วยสาเหตใุด บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สามารถใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้ตามปกติ  
 
อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการดงักลา่ว จะมีภาระเฉพาะคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการหกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เทา่นัน้ โดยเป็นคา่ธรรมเนียม
ตามอตัราและเง่ือนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค าสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร  
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
ให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจาก
หลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์และอ้างอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุเม่ือ
รายการซือ้สมบรูณ์แล้ว  
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4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อนปิด
การให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
5.2.2.5  วิธีการซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ทีบ่มจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด าเนินการตามขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” ก่อนทกุครัง้  
 
ผู้ลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมงในชว่งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะต้องท าการสัง่ซือ้ให้เสร็จสิน้ภายในเวลา 
15.30 น. ของวนัสดุท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักลา่ว ผา่นระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยาก าหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิ
ตามขัน้ตอนการท ารายการที่ระบบุนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช าระเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วไมว่า่ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ  
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผู้สนบัสนนุจะด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้งจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ  
 
5.2.2.6   การซือ้หน่วยลงทนุผ่านชอ่งทางอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนาคต  
 
บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุอาจเพิ่มเติมช่องทางการท ารายการซือ้หน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนาคต เพ่ืออ านวยความสะดวกตอ่ผู้ลงทนุ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งการเพ่ิมเติมชอ่งทางดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ลว่งหน้า โดยจะแจ้งชอ่งทางที่เพิ่มเติม โดยระบมุาพร้อมกบั
การยื่นเอกสารแสดงความครบถ้วนของข้อมลูและ/หรือการยื่นหนงัสือชีช้วนเพื่อเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกของกองทนุ  
 
5.2.3. การจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามที่จองซือ้ หลงัจากที่บริษัทจดัการได้รับช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ านวนและใบจองซือ้
ที่ถกูต้องครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีการจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกวา่จ านวนเงินทนุของโครงการ การจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่จองซือ้คนละวนั และในกรณีทีจ่องซือ้ในวนัเดียวกนั ซึง่มีจ านวนหน่วยลงทนุคงเหลือตามจ านวนเงินทนุ
ของโครงการไมเ่พียงพอต่อการจดัสรรในวนัเดียวกนันัน้ บริษัทจดัการจะจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทกุรายในวนัดงักลา่วตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่จอง
ซือ้ของแตล่ะราย บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะตดัสิทธิผู้จองซือ้ที่ปฏิบตัิไมเ่ป็นไปตามที่โครงการก าหนดเก่ียวกบัวนัและเวลาท าการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรกในกรณีที่มียอดการจองซือ้ในวนัแรกเกินกวา่จ านวนเงินทนุของโครงการ และบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วย
ลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
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5.2.4.  การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกไมไ่ด้รับการจดัสรรไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นและหรือในกรณีที่บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการ
จดัการเน่ืองจากไมส่ามารถจ าหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ท าให้ไม่
สามารถจดัตัง้กองทนุได้ บริษัทจดัการจะช าระคา่จองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี 
คืนให้ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุโดยโอนเงินข้าบญัชีเงินฝาก หรือ จา่ยเป็นเช็คขีดคร่อมและสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ ภายในหนึ่งเดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้สดุการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกตามสดัสว่นของเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ โดยในกรณีที่บริษัท
จดัการไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซือ้และผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุได้ภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ใน
อตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปีนบัแตว่นัทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัทีบ่ริษัทจดัการช าระเงินจ านวนดงักลา่วได้ครบถ้วน  
 
ทัง้นี ้ในการค านวณมลูคา่หนว่ยลงทนุที่ขายได้แล้วดงักลา่ว จะใช้ราคาตามมลูคา่ที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ  
 
5.2.5. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี :  
 
ผู้จองซือ้จะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดตอ่ท ารายการซือ้ ขาย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภายใต้
การบริหารของบริษัทจดัการ โดยผู้จองซือ้ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทนุอยา่งถกูต้องและตามความจริงพร้อมทัง้
แนบเอกสารประกอบการเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดา  
ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 
กรณีนิติบคุคล  
ก) ส าเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ซึง่กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามรับรองความถกูต้อง  
ข) ตวัอยา่งลายมือชื่อกรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และหรือผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขการลงนาม  
ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
ง) หนงัสือมอบอ านาจในกรณีผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลไมไ่ด้เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามที่ระบใุนหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
 

ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลา่นัน้ เป็นผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะต้อง
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
5.2.6. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  

(ก) ค าสัง่ซือ้ในแตล่ะครัง้ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ เป็นเงินสดที่มีมลูคา่เกินกวา่ 1 ล้านบาทขึน้ไป  
(ข) ค าสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ถือหน่วยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 
6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  -  

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :   ไมมี่  

6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  
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7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ชอ่งทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ 
 
7.2. รายละเอียดชอ่งทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ไมมี่  
 
7.3. วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

- แบบอตัโนมตั ิ
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิในอตัราประมาณร้อยละ 2.00 โดยเฉลี่ยตอ่ปีของมลูคา่หน่วย
ลงทนุ ณ วนัที่ผู้ ถือหน่วยเร่ิมลงทนุตามราคาที่ตราไว้ (10 บาทตอ่หน่วยลงทนุ) พร้อมกบัจ านวนหน่วยลงทนุในสว่นที่เหลือทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทกุราย ณ สิน้วนัท าการก่อนวนัสิน้สดุอายโุครงการ 
 
ตัวอย่างการค านวณ  
 
จ านวนเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการด าเนินการให้ทัง้หมด = ร้อยละ 2.00 
โดยเฉลี่ยตอ่ปีของ [มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ วนัที่ผู้ ถือหน่วยเร่ิมลงทนุคิดตามราคาที่ตราไว้ (10 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ)]  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิเป็นมลูคา่ที่จดัสรรไมเ่กินกวา่เงินสดรับที่ได้รับจากดอกเบีย้ของ
ตราสารหนีท้ีล่งทนุ และ/หรือ เงินที่ได้จากการคืนเงินเม่ือตราสารหนีค้รบก าหนด หกัคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ หรือจ านวนเงินที่กนัเงินส ารองส าหรับหกั
คา่ใช้จา่ยของกองทนุ (ถ้ามี) โดยพิจารณาจากรายการที่เกิดขึน้จริงตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่ถือตอ่จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิจะเป็นผลให้จ านวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะรายลดลง แตไ่มถื่อ
วา่เป็นการจา่ยเงินปันผล  
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  เม่ือสิน้สดุอายโุครงการ  
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

7.6.1  วนัและเวลาที่ท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ :  
 
เน่ืองจากกองทนุนีไ้มรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติระหวา่งอายโุครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุอตัโนมตัิ พร้อมกบัจ านวนหน่วยลงทนุสว่นที่เหลือทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุทุกราย ในวนัท าการก่อนวนัสิน้สดุอายโุครงการ  
 
7.6.2  เง่ือนไขการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ :  
 
7.6.2.1  บริษัทจดัการจะด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของกองทนุเปิดกรุงศรีตราสารหนีต้า่งประเทศ 1Y24 
ทัง้จ านวนของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย ไปยงักองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน หรือกองทนุเปิดตราสารหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนักองทนุใดกองทนุหนึ่ง 
(กองทนุปลายทาง) โดยบริษัทจดัการจะระบรุายชื่อกองทนุปลายทางที่แนน่อนไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญัก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกองทนุปลายทางในภายหลงัก็ได้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่บริษัท
จดัการจะด าเนินการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลา่วในวนัท าการก่อนวนัสิน้สดุอายโุครงการ และในวนัท ารายการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักลา่ว บริษัท
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จดัการจะจดัให้มีการด าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิในอตัราประมาณร้อยละ 2.00* โดยเฉลี่ยตอ่ปีของเงิน
ลงทนุเร่ิมแรก พร้อมกบัจ านวนหน่วยลงทนุสว่นที่เหลือทัง้หมดของกองทนุนี ้เพื่อใช้ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุปลายทางโดยอตัโนมตัิ โดย
ถือวา่บริษัทจดัการได้รับความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ด าเนินการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักลา่วแล้ว และในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักลา่ว 
บริษัทจดัการจะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิของสิน้วนัท ารายการ 
 
*อตัราการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิประมาณร้อยละ 2.00 โดยเฉลี่ยตอ่ปีของเงินลงทนุเร่ิมแรก มีรายละเอียดของ
ตราสารที่จะลงทนุและข้อมลูเก่ียวกบัการประมาณการผลตอบแทนของกองทนุ ดงันี ้  

รายละเอียดของตราสารที่คาดว่าจะลงทุน 

ตราสารที่ลงทุน (1) 

อันดับความน่าเชื่อถือของ 
ตราสาร/ผู้ออกตราสาร 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ของตราสาร  
(ต่อปี) (2) 

สัดส่วน 
การลงทุน  

(1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่ 
กองทุนจะได้รับ  

(ต่อปี) (1) 
National  
rating 

International 
rating 

เงินฝากธนาคารประเภทประจ า 
Doha Bank (DHBK) - กาตาร์ 

 A/Fitch 2.50% 18% 0.45% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจ า 
Ahli Bank (AHLI)  - กาตาร์ 

 A/Fitch 2.30% 18% 0.41% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจ า 
Al Khalij Commercial Bank (KCBK)  - กาตาร์ 

 A/Fitch 2.25% 18% 0.41% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจ า 
Agricultural Bank of China (ABC) สาขาฮอ่งกง - จีน 

 A/Fitch 1.90% 18% 0.34% 

บตัรเงินฝากแบบมีระยะเวลา 
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) 
สาขาลกัเซมเบิร์ก - จีน 

 A/Fitch 1.85% 18% 0.33% 

เงินฝากธนาคารประเภทประจ า 
Union National Bank (UNB)  - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 A+/Fitch 1.75% 10% 0.18% 

รวม 2.12% 
ประมาณการคา่ใช้จา่ยกองทนุ (0.12%) (3) 
ประมาณการผลตอบแทนที่กองทนุจะได้รับโดยเฉลี่ย 2.00% (4) 
ระยะเวลาการลงทนุ (โดยประมาณ) 1 ปี 

หมายเหต ุ: 

(1)   บริษัทจดัการจะใช้ดลุพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทนุหรือสดัสว่นการลงทนุได้ต่อเม่ือเป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จ าเป็นและ
สมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส าคญั โดยไม่ท าให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญั ทัง้นี ้ต ราสารที่
คาดวา่จะลงทนุอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสารอื่น หรือเพ่ิมเติมจากตราสารที่ระบไุว้ข้างต้น เช่น 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.Commercial Bank of Qatar (CBQ), ธ. First Abu Dhabi Bank (FAB), ธ. Emirates NBD PJSC 
(ENBD), ธ. Bank of China (BOC) สาขามาเก๊า, ธ. Bank of Communication (BOCOM) สาขาสิงคโปร์, ธนาคาร มาลายนั เบอหดั, ตราสารหนี ้
ภาครัฐไทย, ตราสารหนีธ้นาคารแห่งประเทศไทย, บริษัท ศภุาลยั จ ากัด (มหาชน), บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จ ากัด (มหาชน), บริษัท อยธุยา 
แคปปิตอล ออโต้ ลีส จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร ทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน), ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ไทย), ธนาคาร ออมสิน (ไทย), ธนาคาร เกียรตินาคิน จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร ธนชาต จ ากัด (มหาชน), 
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน), และ/หรือตราสารที่อยูภ่ายใต้กรอบการลงทนุของ บลจ.กรุงศรี จ ากดั 

(2)  แหลง่ที่มาของข้อมลูจากอตัราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วนัที่ 15 มีนาคม 2562 

(3)  คา่ใช้จา่ยของกองทนุนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลง แตจ่ะไมเ่กินจากที่ระบใุนโครงการ  

(4)  หากไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อตัราภาษีที่เก่ียวข้องกบัการลงทนุในตรา
สารมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ผู้ ถือหน่วยอาจไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามอตัราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจดัการอาจไมรั่บซือ้คืนหน่วย
ลงทนุโดยอตัโนมตัิตามอตัราที่โฆษณาไว้ 
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหนว่ยลงทนุของกองทนุปลายทาง ภายหลงัจากการท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิในวนัท าการถดัไป ดงันัน้  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถด าเนินการขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุอ่ืนได้ โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทนุ
ปลายทาง  
 
7.6.2.2  นายทะเบียนหนว่ยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการ จะน าสง่ใบยืนยนัรายการดงักลา่ว ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทาง
ไปรษณีย์ และ/หรือทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือ อีเมล์เพ่ือติดตอ่ (email address) ตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
แจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 4 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัขายคืนหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับการทกัท้วงใดๆ จากผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท า
การนบัจากวนัที่ท ารายการที่ระบไุว้ในใบยืนยนั บริษัทจดัการจะถือวา่การท ารายการดงักลา่วถกูต้องแล้ว 
 
7.6.2.3  เม่ือเกิดเหตกุารณ์ตอ่ไปนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจได้รับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิต ่ากวา่อตัราร้อยละที่ก าหนดไว้ในหนงัสือชีช้วน
เสนอขายหน่วยลงทนุ 

(1)  ในกรณีที่เกิดเหตกุารณ์ผิดนดัช าระดอกเบีย้หรือเงินต้นของตราสารหนี ้หรือ 

(2)  จ านวนกระแสเงินสดรับของกองทนุที่ได้รับจากเงินลงทนุหลงัหกัคา่ใช้จา่ยตามโครงการจดัการทัง้หมดไมเ่พียงพอ 
 
7.6.2.4  บริษัทจดัการจะด าเนินการยกเลิกโครงการจดัการและช าระบญัชีกองทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจดัการตอ่ไป 
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :    

ไมมี่  

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :   

ไมมี่  
 

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ชอ่งทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  
- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
8.2. รายละเอียดการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

นอกเหนือจากการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 7. เร่ือง “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” แล้ว การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยวิธี
ปกติ จะมีวิธีปฏิบตัติามข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหวา่งกองทนุได้ภายในกลุม่กองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ
เทา่นัน้ การสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักลา่วหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุหนึ่ง (“กองทนุต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองทนุ
หนึ่ง (“กองทนุปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินคา่ขายคนืซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ (ถ้าม)ี และ/หรือคา่เบีย้ปรับกรณีถือครองหน่วยลงทนุระยะสัน้ (ถ้ามี) และ/หรือคา่ใช้จา่ยในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) เพ่ือน าไปช าระคา่
ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลายทาง  
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กองทนุนี ้ไมอ่นญุาตให้มีการสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุ (กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทาง) เว้นแตก่ารสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิตามที่ก าหนดไว้
ในโครงการ โดยจะอนญุาตให้ท ารายการสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุ (กรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลายทาง) ได้เฉพาะในชว่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
และเป็นการสบัเปลี่ยนจากกองทนุในกลุม่กองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด์” เทา่นัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะอนญุาตให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นบาง
กองทนุ โดยจะระบรุายชื่อกองทนุต้นทางและก าหนดเวลาสบัเปลี่ยนที่แน่นอน ไว้ใน "สว่นข้อมลูสรุปรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวม และข้อ
ผกูพนั" ก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคนืหน่วยลงทนุในกองทนุต้นทาง และสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุปลายทาง จะเกิดขึน้
หลงัจากที่ได้มีการบนัทกึข้อมลูการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุลงในระบบของนายทะเบียนแล้วเทา่นัน้  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดให้บริการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุชัว่คราวหรือถาวร ซึง่จะแจ้งให้ทราบไว้ใน "สว่นข้อมลูสรุปรายละเอียดโครงการ
จดัการกองทนุรวม และข้อผกูพนั" ก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก เชน่เดียวกนั  
 
8.2.1 วนัและเวลาในการสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุได้ที่บริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุ หรือชอ่งทางอ่ืนๆ ตามที่ก าหนด ได้เฉพาะในชว่งการเสนอขายหนว่ยลงทนุ
ครัง้แรก ภายในก าหนดเวลาของกองทนุต้นทางที่สามารถสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุได้ ซึง่บริษัทจดัการจะระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนสว่นเสนอขายหนว่ยลงทนุ
ตอ่ไป 
 
8.2.2 ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนีเ้ป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(1) กรณีเป็นกองทนุต้นทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุที่ใช้เพื่อค านวณราคารับซือ้คืนของวนัท า
การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง หกัด้วย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  
 
(2) กรณีเป็นกองทนุปลายทาง การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเข้ากองทนุ จะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค านวณราคาขายของวนัท าการก่อน
วนัที่กองทนุปลายทางจะได้รับเงินจากการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุต้นทาง บวกด้วย คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และ
คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
อนึ่ง มลูคา่หน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายและรับซือ้คืนในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุข้างต้นต้องเป็นมลูคา่ที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว 
 
8.2.3 วิธีการสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุโดยได้รับยกเว้นข้อจ ากดัจ านวนเงินขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบใุนหวัข้อ “การสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ” 
 
ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หากรายการสัง่สบัเปลีย่นนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เว้น
แตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
8.2.3.1  วิธีการสบัเปลี่ยนที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุได้ที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ โดยกรอกรายละเอียดตา่งๆ ในค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถกูต้อง
ครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ านวนหน่วยลงทนุและ/หรือจ านวนเงินที่ต้องการสบัเปลี่ยนจากกองทนุต้นทาง เม่ือเจ้าหน้าที่ตรวจค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุวา่ถกูต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะสง่มอบส าเนาค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ลงนามรับรองความถกูต้องแล้วแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไป  
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8.2.3.2  วิธีการสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุผา่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ 
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุผ่านทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบริษัทจดัการ จะต้องผ่านขัน้ตอนการกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการ
ผ่านระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ 
ซึง่สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ที่บริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ าตวัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ผ่านหมายเลขโทรศพัท์ทีบ่ริษัทจดัการก าหนดไว้  
 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุภายในก าหนดเวลาของกองทนุต้นทางที่สามารถสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุซึง่บริษัทจดัการจะระบไุว้ใน
หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุได้ 
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่าน
ทางระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สัง่สบัเปลี่ยนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสารของผู้ สัง่สบัเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการ
ได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานที่ปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการทีส่มบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อนปิด
การให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกาศไว้ในระบบโทรศพัท์ของบริษัทจดัการ  
 
8.2.3.3  วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ  
 
ก) การขอใช้บริการ  

ผู้ที่มีความประสงค์จะสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ จะต้องผ่านขัน้ตอนการกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่าน
ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจดัการก าหนดไว้ ซึง่
สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ทีบ่ริษัทจดัการ  
 
ข) การใช้บริการ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ าตวัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ผ่านหมายเลขโทรศพัท์ทีบ่ริษัทจดัการก าหนดไว้  
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บริษัทจดัการจะพิจารณาการสัง่สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุภายในก าหนดเวลาของกองทนุต้นทางที่สามารถสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุซึง่บริษัทจดัการจะระบไุว้ใน
หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุได้ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมลูเวลาการท ารายการของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภายใต้หลกัฐานทีป่รากฎอยูท่ี่บริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 
 
ค) เง่ือนไขการใช้บริการ  
 
1) ในการสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องอา่นค าแนะน าของบริษัทจดัการและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยนัความถกูต้อง ภายหลงัจากที่ระบบได้ทบทวนการท ารายการของผู้สัง่สบัเปลี่ยนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัความถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจาก
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
3) เอกสารใบบนัทกึรายการที่ออกจากระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สัง่สบัเปลี่ยน สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะ
พิจารณาจากหลกัฐานทีป่รากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการที่สมบรูณ์แล้วน าไปใช้อ้างอิงได้  
 
4) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงานเป็นการชัว่คราวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริการทราบลว่งหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบ
การให้บริการ หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขกรณีดงักลา่วให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่เกิดเหตกุารณ์หรือรับทราบเหตกุารณ์ดงักลา่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชัว่คราวหรือถาวร ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ก่อนปิด
การให้บริการดงักลา่ว โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกาศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ 
 
8.2.3.4  วิธีการสบัเปลี่ยนเข้ากองทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา  
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จะต้องกรอกแบบฟอร์มค าขอใช้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝากธนาคาร ซึง่สามารถขอเอกสารดงักลา่วได้ทีบ่มจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท าการและวนัหยดุท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยาก าหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการท ารายการที่ระบบุนหน้าจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
 
การสบัเปลี่ยนหน่วยเข้ากองทนุผ่านชอ่งทางนี ้จะพิจารณาการสัง่สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุภายในก าหนดเวลาของกองทนุต้นทางที่สามารถสบัเปลี่ยนเข้า
กองทนุซึง่บริษัทจดัการจะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุได้ 
 
ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หากรายการสัง่สบัเปลีย่นนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บั
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุ 
 
หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ในการสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารในฐานะผู้สนบัสนนุจะ
ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วนั นบัจากวนัที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
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9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจดัการ
จะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานก่อน และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนที่ก าหนด
ดงักลา่วต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทกุราย
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั  
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1 บริษัทจดัการจะเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่
ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีที่เข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์
แล้ว  
 
(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหน่าย จา่ยโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ  
 
(ข) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของ
บริษัทจดัการ  
 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลาทีบ่ริษัทจดัการพบวา่ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามที่ระบไุว้ในข้อ 
16.4.2 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
10.2  การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 10.1 บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) เลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืนได้ไมเ่กิน 10 วนัท าการนบัแตว่นัทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  
 
(3) แจ้งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานที่แสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1(2) ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  
 

(4) ในระหวา่งการเลื่อนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในชว่งเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
นัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัที่สง่ค าสัง่ขายคนืก่อนหลงั  
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11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1  บริษัทจดัการจะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีที่
ก าหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้
กระท าได้ไมเ่กิน 1 วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักลา่วจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ก) มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  
(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  
(ค) มีเหตจุ าเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
  
(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอย่างมี
นยัส าคญั  

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขาย
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
(ข) มีเหตกุารณ์ที่ท าให้ไมส่ามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศได้อยา่งเสรี และท าให้ไมส่ามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก
ตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัท
จดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
 
(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏ
ข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทย
หรือกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย หรือ  
3. การกระท าที่เป็นการปฏิบตัติามค าสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอ านาจตามกฎหมาย  
 
(ข)  บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั  
 
(5) อยูใ่นระหวา่งด าเนินการเปลีย่นให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการที่บริษัทจดัการราย
เดิมไมส่ามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการด ารงเงินกองทนุของผู้
ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม การจดัการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระท าได้ไมเ่กิน 3 วนัท าการ 
 
11.2 เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 11.1 และบริษัทจดัการประสงค์จะไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสั่งขายคืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะปฏบิตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตุ
ตามข้อ 11.1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  
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(2) รายงานการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการ
ด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดัการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 
วนัท าการ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
11.3 บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาทีบ่ริษัทพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตัง้แต ่1 
สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุทีถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหนว่ยลงทนุ ตลอดจน
เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4 ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ประกาศก าหนดให้เป็นวนัหยดุท าการของ
บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ บริษัทจดัการจะหยดุรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุส าหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการกอ่นถึงวนัหยดุท าการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่
ท าการทกุแหง่ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ใช้เป็นสถานที่ใน
การซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการจะหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตาม
ระยะเวลาทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ซึง่ไมเ่กิน 20 วนัท าการติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยาย
ระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
  
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทนุนีมี้ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหน่วย
ลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องยื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการและ/หรือผา่นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
พร้อมเอกสารหลกัฐานตา่งๆ (ถ้ามี)  
 
ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ตอ่เม่ือนายทะเบียนได้บนัทกึชื่อผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว ซึง่นายทะเบียนจะด าเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัท าการ นบั
แตว่นัขอโอนหน่วยลงทนุและค าขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
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14. การจ่ายเงนิปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจา่ยเงินปันผล : ไมจ่า่ย  
 
14.2. หลกัเกณฑ์การจา่ยเงินปันผล :  

ไมมี่นโยบายการจา่ยเงินปันผล  
 
14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ :  

ไมมี่  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.9474 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ณ วนัที่ค านวณ  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมาณการคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมดข้างต้น ได้แก่ คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามข้อ 15.2.6 (2) (5) และ (6)  
 
15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม :  
 
15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.6050 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่
คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค านวณ  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์กองทนุ และคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ดงันี ้ 

ก) คา่จดัท าหนงัสือชีช้วนเสนอขายหนว่ยลงทนุ คา่พิมพ์หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการท ารายการของกองทนุ  

ข) คา่ใช้จา่ยในการจดัเตรียมและเก็บรักษาสถิติและข้อมลู คา่จดัเตรียมและจดัพิมพ์หนงัสือบอกกลา่วข่าวสาร หรือประกาศตามที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดรวมทัง้การจดัท ารายงานใดๆ แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทนุโดยตรง 

ค) คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ที่เกิดขึน้เก่ียวเน่ืองกบัโครงการจดัการ เชน่ คา่ประกาศในหนงัสือพิมพ์ คา่ไปรษณียากรส าหรับการสง่เอกสารตา่งๆ หรือหนงัสือติดตอ่
กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมของธนาคารที่หกัเก็บจากบญัชีกองทนุ เชน่ คา่สมดุเช็ค เป็นต้น  
 
15.2.2. คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.0749 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแต่
คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค านวณ  
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15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.1605 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้นิทัง้หมด 
เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค านวณ  
 
15.2.4. คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ :  

ไมมี่  
 
15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  
 
ไมมี่  
 
15.2.6. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.07 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค านวณ  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุตามที่จา่ยจริง  
 
(2) คา่ใช้จา่ยในการสอบบญัชี คา่ทีป่รึกษากฎหมาย คา่ใช้จา่ย หรือ คา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจดัการกองทนุ เชน่ คา่ธรรมเนียมการโอนเงินใน
ประเทศ คา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากการตดิตามทวงถาม หรือ การด าเนินคดีเพื่อการรับช าระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตามที่จา่ยจริง  
 
(3) คา่ใช้จา่ย (ถ้ามี) ในการด าเนินคดขีองผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏบิตัิตามหน้าที่หรือเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจดัการ เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จา่ยจริง  
 
(4) คา่ตอบแทนผู้ช าระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ ในระหวา่งการช าระบญัชีกองทนุ ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามที่จา่ยจริง  
 
(5) คา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้เพ่ือการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ หรือคา่ใช้จา่ยตา่งๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จากการท ารายการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินใน
ตา่งประเทศ ตามที่จา่ยจริง เชน่ คา่ธรรมเนียมในการโอนเงินในตา่งประเทศ หรือ คา่สง่เอกสารไปตา่งประเทศ เป็นต้น  
 
(6) คา่ใช้จา่ยในการเก็บรักษาหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะเรียกเก็บตามจ านวนที่จา่ยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ตอ่ปี
ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยตอ่ปี โดยบริษัทจดัการจะใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาให้ตดัจา่ยเป็นคา่ใช้จา่ยทนัที หรือทยอยตดัจา่ย
ภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดคา่ใช้จา่ยนัน้ หรือก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการตดัจา่ยที่เหมาะสม  
 
หมายเหตุ :  
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว  
 
15.3. คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ไมมี่  
 
15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมมี่  
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15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้า (Switching In) :ไมมี่  
15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ไมมี่  
 
15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : มี  
 
ในอตัรา 10.00 บาท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
นายทะเบียนจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนในวนัที่ยืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี  

ฉบบัละ 50.00 บาท 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัที่ยื่นค าขอให้ออกใบส าคญัหน่วย
ลงทนุ  
 
15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี่  
 
15.3.7. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
ตามที่จา่ยจริง  
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :  
(ก) คา่ธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู ่การออกหนงัสือรับรองสิทธิใหมแ่ก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีหายและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึง่พิสจูน์ได้วา่
เป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วย
ลงทนุก าหนดเป็นการทัว่ไปในการให้บริการลกัษณะดงักลา่ว  
 
(ข) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เชน่ การใช้บริการบตัร ATM ให้เป็นไปตามอตัราและ
เง่ือนไขที่ทาง บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยาก าหนด  
 
(ค) คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ต้องช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามที่ธนาคาร
พาณิชย์เรียกเก็บจริง  
 
(ง) คา่ธรรมเนียมที่เกิดจากการด าเนินการใดๆ ตามความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เชน่ การโอนเงิน นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
คา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามอตัราที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุก าหนด เป็นการทัว่ไปในการให้บริการลกัษณะดงักลา่ว  
 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว  
 
15.4. วิธีการค านวณและตดัจา่ยคา่ธรรมเนียม :  

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ จะค านวณทกุวนัโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้ิน
ทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค านวณ เป็นฐานในการ
ค านวณ และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตดัจา่ยคา่ธรรมเนียมใด ๆ ดงักลา่วข้างต้น จากกองทนุ อยา่งใดอยา่งหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้โดยขึน้อยูก่บั
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทนุเป็นส าคญั  
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(1) จะตดัจา่ยจากกองทนุเป็นรายเดือนภายในเวลา 7 วนัท าการแรกของเดือนถดัไป หรือ  
 
(2) จะตดัจา่ยจากกองทนุเม่ือครบอายโุครงการ  
 
คา่ใช้จา่ย ข้อ 15.2.6 (1) (4) และ (5) จะตดัจา่ยจากกองทนุตามจ านวนที่จา่ยจริง โดยในทางบญัชีตดัจา่ยครัง้เดียว  
 
คา่ใช้จา่ย ข้อ 15.2.6 (2) เฉพาะคา่ใช้จา่ยในการสอบบญัชีจะตดัจา่ยจากกองทนุตามจ านวนที่จา่ยจริง โดยบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยทัง้จ านวนของกองทนุ
รวมทนัที ณ วนัที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม  
 
คา่ใช้จา่ย ข้อ 15.2.6 (3) จะตดัจา่ยจากกองทนุตามจ านวนที่จา่ยจริง โดยในทางบญัชีจะทยอยตดัจา่ยภายในรอบระยะเวลาบญัชีที่เกิดคา่ใช้จา่ยนัน้ 
หรือภายในระยะเวลาไมเ่กินวนัทีส่ิน้สดุอายโุครงการ ทัง้นี ้การตดัจา่ยคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสมาคมนกับญัชี
และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  
 
15.5. การเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

1.  ในกรณีที่บริษัทจดัการได้ด าเนินการลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยตามทีไ่ด้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักล่าวให้ผู้ลงทนุ
ทราบอยา่งทัว่ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่มีการลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว เชน่ เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการหรือทางหนงัสือพิมพ์ หรือจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นต้น  
 
การลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยให้แตกตา่งไปจากโครงการ ให้ถือวา่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการใน
เร่ืองดงักลา่วเม่ือบริษัทจดัการได้ด าเนินการตามข้อ 1. ข้างต้นแล้ว  
 
2. ในกรณีที่บริษัทจดัการได้ด าเนินการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้ตามที่ได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเร่ือง
ดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบอยา่งทัว่ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม ภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัที่มีการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยดงักลา่วเพ่ิมขึน้ เชน่ 
เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการหรือทางหนงัสือพิมพ์ หรือจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นต้น  
 
3. บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้จากมลูคา่ขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเดิมตามที่ระบไุว้ลา่สดุในโครงการ 
และหากบริษัทจดัการจะด าเนินการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้ตามที่ระบไุว้นัน้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ลงทนุ
ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้ตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1)  ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั  
(2)  จดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ (ถ้าม)ี  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมขึน้เกินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยเดิมตามที่ระบไุว้ลา่สดุใน
โครงการ บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยที่เพ่ิมขึน้ดงักลา่วได้ตอ่เม่ือได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตาม
จ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
 

อนึ่ง บริษัทจดัการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยข้างต้น ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นั
เปลี่ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ย 
 
15.6. หมายเหต ุ:  

ไมมี่  
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16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : ตา่งประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการทีส่มาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนด โดยความเห็นชอบของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในกรณีที่มีการลงทนุในตา่งประเทศ การค านวณมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะใช้หลกัการโดย
เทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุซึง่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้การใช้และการตรวจสอบข้อมลู
เก่ียวกบัราคาและอตัราผลตอบแทนของตราสารดงักลา่ว บริษัทจดัการจะใช้ข้อมลูที่เปิดเผยตามชอ่งทางดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(1.1) บริษัทจดัการจะใช้ข้อมลูดงักลา่ว จากระบบ Bloomberg เป็นหลกั  
 
(1.2) กรณีที่ไมส่ามารถใช้ข้อมลูตาม (1.1) ได้ จะใช้ข้อมลูจากระบบ Reuters  
 
(1.3) กรณีที่ไมส่ามารถใช้ข้อมลูทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ข้อมลูจากระบบอ่ืนใดที่มีการเผยแพร่ข้อมลูสูส่าธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ โดยความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
ในการใช้อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราสกลุตา่งประเทศ เพ่ือค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นเงินบาท บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปลี่ยนฯ โดยใช้ราคาปิด 
(close) ที่ประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ของวนัที่ค านวณ เป็นเกณฑ์ในการค านวณ ในกรณีที่ไมส่ามารถใช้อตัราแลกเปลี่ยน
ฯ ดงักลา่วได้ บริษัทจะใช้อตัราแลกเปลี่ยนฯ จากแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ ที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 2 (ก) ถึง (ง) แหง่ประกาศสมาคม ที่ สจก.ร. 2/2554  
ลงวนัที่ 22 ธันวาคม 2554 และ/หรือประกาศ หนงัสือเวียน หรือหนงัสือซกัซ้อมความเข้าใจที่เก่ียวข้อง ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการด าเนินการข้างต้น จะต้องมีความเห็นชอบร่วมกนัระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการ  
 
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุและ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุลา่สดุ  
(ข) วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวนัท าการถดัไป  
(ค) วนัท าการสดุท้ายของแตล่ะเดือน โดยให้ประกาศภายในวนัท าการถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวมก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะ
ครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึ่งเดือน  
(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจา่ยเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวนัท าการถดัไป  
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ความใน (ก) มิให้น ามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดที่ซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ และกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั  
 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวนัท าการถดัไป  
 
การประกาศมลูคา่และราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อยอ่ย 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระท าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) หรือชอ่งทางอ่ืน
ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุภายใน 2 วนัท าการถดัไปก็ได้  
 
(3) ด าเนินการด้วยวธีิการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในชอ่งทางที่เหมาะสม เชน่ การประกาศทางหนงัสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ 
เป็นต้น และภายในเวลาทีผู่้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้ ซึง่บริษัทจดัการจะระบชุอ่งทางที่แน่นอนไว้ในหนังสือชีช้วน
สว่นสรุปข้อมลูส าคญั ก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชอ่งทางในภายหลงัก็ได้ตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร ซึง่จะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยติดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เก่ียวข้อง และ  
 
(4) จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานที่ทกุแหง่ที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดังกลา่วด้วยหรือไมก็่ได้  
 
3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  
 
(3.2) ค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรับมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ใน
การค านวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการค านวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดั
ทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามทีค่ านวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกาศราคาขาย
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามทีค่ านวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิด  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตามข้อ 16.2 ข้างต้น เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) เม่ือบริษัทจดัการไมข่ายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในชว่งระยะเวลา
ดงักลา่ว  
 
(2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดัการต้องเลิกกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัที่ปรากฏเหตดุงักลา่ว 
 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุภายใน 1 วนัท าการถดัไป  
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16.3. แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัท และจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการและ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ไมส่ามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษัทจดัการอาจพิจารณาประกาศทางชอ่งทางอ่ืนที่เหมาะสมแทน 
อาทิ หนงัสือพิมพ์รายวนั เป็นต้น  
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

16.4.1 ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไมถ่กูต้อง หากการไมถ่กูต้องดงักลา่วมีมลูคา่น้อยกวา่ 1 สตางค์ หรือคิดเป็นอตัราไมถ่ึงร้อยละ 0.50 
ของมลูคา่หรือราคาที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) จดัท าและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความไมถ่กูต้องภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่พบวา่มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง โดย
รายงานดงักลา่วต้องมีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) มลูคา่หรือราคาหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้อง  
(ข) มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
(ค) สาเหตทุี่ท าให้มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(ง) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ในกรณีทีค่วามไมถ่กูต้องมิได้มีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  

(2) ในกรณีที่สาเหตทุี่ท าให้มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีผลตอ่เน่ืองถึงการค านวณมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป บริษัทจดัการจะแก้ไข
มลูคา่หรือราคาหนว่ยลงทนุให้ถกูต้องตัง้แตว่นัที่พบวา่มลูคา่หรือราคาไมถ่กูต้อง  
 
16.4.2 ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไมถ่กูต้อง หากการไมถ่กูต้องดงักลา่วมีมลูคา่ตัง้แต ่1 สตางค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 
0.50 ของมลูคา่หรือราคาที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ค านวณมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัตัง้แตว่นัทีบ่ริษัทจดัการพบวา่มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัที่มลูคา่หรือราคาหน่วย
ลงทนุถกูต้อง  
 
(2) ด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัที่มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องนัน้มีมลูคา่และคิดเป็นอตัราดงักลา่ว  
 
(ก) จดัท ารายงานการแก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่บริษัทจดัการพบวา่มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุ
ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัทีบ่ริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
รายงานตามวรรคหนึ่งให้มีสาระส าคญัตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.4.1(1) โดยอนโุลม เว้นแตใ่นกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลงัของ
กองทนุรวม จะระบกุารด าเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องไว้แทนข้อมลูตามข้อ 16.4.1 (1) (ง)  
 
(ข) แก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องภายในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตาม (ก)  
 
(ค) ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุสามารถรับทราบชื่อกองทนุรวมที่มีการแก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุ และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขมลูคา่
หรือราคาหน่วยลงทนุ ภายใน 3 ท าการนบัแตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตาม (ก)  

16.4.3 นอกจากการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไมถ่กูต้อง หากการไมถ่กูต้องดงักลา่วมีมลูคา่
ตัง้แต ่1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.50 ของมลูคา่หรือราคาที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัที่มลูคา่หรือราคา
หน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องนัน้มีมลูคา่และคิดเป็นอตัราดงักล่าว  
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(1) จดัท ารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุตามข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยูใ่นสว่นของการด าเนินการ
ของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุ
ในชว่งระยะเวลาที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่
วนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาหนว่ยลงทนุย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
(3) จดัท ามาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัตาม
ข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว เว้น
แตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมิได้มีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะสง่ส าเนาเอกสารที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองวา่การที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้มาพร้อมส าเนารายงานดงักลา่วแทน  
 
16.4.4  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3(2) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วย
ลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  

หากปรากฏวา่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของ
บริษัทจดัการเอง เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยูน่ัน้และจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุรวม เว้นแตก่ารที่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอก
ที่ไมอ่าจควบคมุได้ เชน่ ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคา
หน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจา่ยเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคนื
หน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของ
ราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพ่ิมจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วย
ลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจา่ยเงินของกองทนุรวมเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคา
หน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงิน
ของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยูน่ัน้และจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุรวม เว้นแตก่ารที่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอก
ที่ไมอ่าจควบคมุได้ เชน่ ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
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ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไมถ่ึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงิน
ชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีมี่การจา่ยเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แตถ้่าบคุคลดงักลา่วไมมี่สถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะ
ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจา่ยเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยราคาให้แกผู่้ขายคืนหนว่ยลงทนุตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัทจดัการ
อาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุรวมก็ได้  
 
16.4.5 บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 
16.4.6 บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากมลูคา่หน่วยลงทนุหรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจากกองทนุรวม เว้นแตใ่นกรณีที่ความไม่
ถกูต้องดงักลา่วมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  

17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจดัการ : 

ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั 
  
17.2. ชื่อผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 
17.3. ชื่อผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
 
ไมมี่ 
 
17.4. ชื่อของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  
 
ไมมี่ 

17.5. ที่ปรึกษา :  
 
ไมมี่ 

17.6. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ์  

ชื่อ : นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์  

ชื่อ : นางสาว สภุาภรณ์ มัง่จิตร  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  

17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไมมี่  
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที ่ เดือน  
 
18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่  
 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
วนัที่สิน้สดุรอบบญัช ีวนัที่สิน้สดุอายโุครงการ 
วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก วนัที่สิน้สดุอายโุครงการ  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  
 
19.1 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละห้าสิบห้าของจ านวนหนว่ย
ลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้  
 
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง หมายความวา่ มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ  
 
19.2 ในกรณีที่การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการได้กระท าตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทกุรายและจะประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแตก่รณี  
 
19.3 ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะไมน่บั
คะแนนเสียงสว่นที่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดนัน้ 
 
19.4 ในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ หากไมส่ามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจ ากดัในการนบัคะแนนเสียง
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าทีข่อง
บริษัทจดัการ บริษัทจดัการอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางทีส่ านกังานฯ ก าหนดได้  

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1 การถือหน่วยลงทนุเกินหนึ่งในสาม  
 
ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการจะไมน่บั
คะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด และจะด าเนินการแก้ไข
สดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ให้มีจ านวนไมเ่กินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวมนัน้ภายในสองเดือนนบัแตว่นัที่ปรากฏกรณีดงักลา่ว หรือด าเนินการเลิกกองทนุรวมนัน้ทนัที เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนงัสือเวียน หรือหนงัสือซกัซ้อมความเข้าใจ ที่เก่ียวข้อง ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แก้ไขเพ่ิมเติมใน
อนาคต  
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20.2 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการที่กองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (soft commission)  
 
บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมลูคา่เพื่อกองทนุจากบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริการอนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของบคุคล 
ดงักลา่วในการจดัการกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวกบัการกระท าที่อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการจดัการกองทนุและหลกัเกณฑ์ในการป้องกนั ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็นกองทนุตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินความจ าเป็นเพ่ือให้กองทนุได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว 
(churning)  

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุ บริษัทจะกระท าด้วยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของ
กองทนุนัน้ด้วย  

ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดัการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักลา่ว บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปี
บญัชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย  
 
20.3 ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ  
 
(1) กองทนุนีมี้ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ต้องไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด  
 
(2) ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ (1) ข้างต้น มีข้อยกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
  
(ก) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ข) กองทนุประกนัสงัคม 
(ค) กองทนุการออมแหง่ชาติ  
(ง) กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิ 
(จ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
(ช) กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)  
(ซ) กองทนุอ่ืนใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวมตาม (ก) ถึง (ฉ) 
(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล เชน่ ธนาคารออมสิน ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ) บคุคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานเม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร  
 
(3) กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรอ่ืนใด ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ (1) ได้แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักลา่ว ส านกังานฯ จะ
พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั 
 
20.4 ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบั
ใช้วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินที่ไมใ่ชส่ญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial 
Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล 
สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินที่อยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินที่อยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้  
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นอกจากนีย้งัปรากฏด้วยวา่ในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั 
FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”)  
 
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด 
หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพือ่หาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้อง
จดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
 
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มีสถานะเป็น Non-Participating 
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี คือ  
 
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา 
(เงินลงทนุทางตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Pass-thru) ซึง่อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและสถาบนั
การเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จา่ยดงักลา่วก่อนช าระให้กบั
กองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
 
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้ สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุ
รวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวมไมส่ามารถด าเนินการลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อยา่งไมมี่ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท า
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถท ารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
 
เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดัการ
และกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จงึเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัท
จดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัติามภาระผกูพนัภายใต้ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและ
กองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของกองทนุ เชน่ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ) จงึขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงันี ้
  
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค า
ยินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เชน่ ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุ
คงเหลือ จ านวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงาน
ของรัฐทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  
 
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เชน่ 
หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
การแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายตา่งประเทศ
ที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว  
 
(3) ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพ่ิมขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไมแ่สดงเจตนา
ตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่ริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีต้ามความ
จ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามทีบ่ริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลง
ที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัช ี 
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(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จา่ยจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้
สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 
(4) ด าเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมขึน้ หากมีการด าเนินการที่
สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น  

การด าเนินการดงักลา่วถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดัการและ
กองทนุมีการด าเนินการที่ไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท าให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จา่ย หรือถกู
ปิดบญัชีธนาคารตามที่กลา่วแล้วข้างต้น ซึง่ในทางปฏิบตัิบริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดเพ่ือรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่
เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอ่ืนใดที่
ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจดัการไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุได้ตามที่ประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุ
รวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากส านกังานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัมากกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่รู้หรือควรรู้วา่ไมส่ามารถด ารงเงินกองทนุได้ ทัง้นี ้
หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้ส านกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหมจ่ะ
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยเกิดขึน้จากการเปลี่ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยดงักลา่ว หากบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิกกองทนุรวมตอ่ไป  
 
22. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตัง้กองทุนรวมเป็นการทั่วไป :  

ในกรณีที่บริษัทจดัการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมแบบเป็นการทัว่ไป (auto approve) และการฝ่าฝืนหรือ
การไมป่ฏิบตัินัน้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการเยียวยาความเสียหายให้แกผู่้ลงทนุโดยไมช่กัช้า โดยในกรณีที่ไมส่ามารถ
ตกลงกนัได้ บริษัทจดัการจะยินยอมให้น าข้อพิพาทเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาของอนญุาโตตลุาการ  
 
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม และกฎหมายวา่
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการ
ขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจลงนาม
ในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือ
วา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 

การที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใด ๆ ให้
ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับที่จะผกูพนัตามข้อก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการ
กองทนุรวม 

โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึ่งของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดัการกองทนุรวม  
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั  
ที่อยู ่(ภาษาไทย) : 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777  
 
ที่อยู ่(ภาษาองักฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

1.  สิทธิของบริษัทจดัการ 
 
บริษัทจดัการมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามและไมข่ดัตอ่ พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หนงัสือเวียน หนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือ
ซกัซ้อมความเข้าใจ ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมในอนาคต (กฎหมาย ก.ล.ต.) 
 
1.1 ได้รับคา่ตอบแทนในการจดัการโครงการ คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จา่ยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 
1.2 มอบหมายการจดัการในสว่นที่เก่ียวกบัการลงทนุ การปฏิบตัิการด้านงานสนบัสนนุ (back office) และงานอื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. อนญุาตให้
บริษัทจดัการมอบหมายให้บคุคลอ่ืนกระท าการแทนได้ 
 
1.3 แตง่ตัง้บคุคลใดๆ เพื่อมาปฏิบตัิหน้าที่ให้แก่กองทนุ เชน่ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุ ทีป่รึกษาการลงทนุ ที่
ปรึกษากองทนุ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ให้บริการด้านข้อมลู ข่าวสาร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทัง้นี ้ตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร 
 
1.4 รับช าระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการช าระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี ้ตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 
1.5 ช าระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 
 
1.6 จดัสรรหน่วยลงทนุ ปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุการสัง่ซือ้-ขายคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือเลื่อนก าหนดการช าระคืนคา่ขายหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้
ตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
 
1.7 กระท านิติกรรมหรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอ านาจกระท าได้ภายในขอบเขตที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
 
1.8 สิทธิที่จะละเว้นไมป่ฏบิตัิตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดัการ และ/หรือ ผู้จดัการกองทนุมีเหตอุนัสมควรเชื่อได้วา่มติดงักลา่ว ไมเ่ป็นไป
ตาม ขดั หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ก.ล.ต. 
 
1.9 ปฏิบตัิการอ่ืน ๆ เพื่อให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของบริษัทจดัการ 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 
 
บริษัทจดัการมีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามและไมข่ดัตอ่กฎหมาย ก.ล.ต. 
 
2.1 การจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และการเลิกกองทนุ 
 
2.1.1 ยื่นค าขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิซึง่เป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วนัท าการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
 
2.1.2 ด าเนินการขอเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงการของกองทนุรวม ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
2.1.3 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบยีนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจ านวนเงินทนุจดทะเบียน/การเพิ่มเงินทนุโครงการและการแก้ไขเพ่ิมเติมจ านวนและ
มลูคา่หน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุให้แก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้ 
 
2.1.4 เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามหวัข้อ "วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีจดัการ" 
 
2.1.5 ด าเนินการเลิกกองทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ "การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม" 
 
2.1.6 จดัให้มีการช าระบญัชีตามหวัข้อ "การช าระบญัชีกองทนุรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงการ" 
 
2.2 การบริหารกองทนุ 
 
2.2.1 จดัการลงทนุโดยใช้ความสามารถเพ่ือพิทกัษ์ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งเต็มที่ โดยค านึงและรักษาผลประโยชน์สงูสดุให้แกผู่้ ถือหน่วย
ลงทนุ และตัง้อยูบ่นหลกัแหง่ความซื่อสตัย์สจุริตและความรอบคอบระมดัระวงั  
 
2.2.2 จดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัที่ท าไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
2.2.3 แยกทรัพย์สินของกองทนุไว้ตา่งหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการ และน าทรัพย์สินของกองทนุไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
2.2.4 จดัให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ที่ได้จากการน าทรัพย์สินของกองทนุไปลงทนุ 
 
2.2.5 สัง่ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สง่มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จ าหนา่ย จา่ย โอน ตลอดจนช าระและรับช าระราคาคา่หลกัทรัพย์ 
 
2.2.6 จดัให้มีการรับและจา่ยคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จา่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทนุตามที่ก าหนดไว้ใน
หวัข้อ "คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม" 
 
2.2.7 เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบริษัทที่กองทนุถือหลกัทรัพย์อยู ่ในเร่ืองที่อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เพื่อรักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.8 ดแูล ตดิตาม รักษาสิทธิของกองทนุ ด าเนินการฟ้องร้อง บงัคบัคดี หรือกระท าการอ่ืนใดอนัเก่ียวเน่ืองกบักฎหมาย เพื่อประโยชน์ของกองทนุรวม 
 
2.2.9 พิจารณาจา่ยเงินปันผลให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุตามเงื่อนไขและวิธีการทีก่ าหนดไว้ในหวัข้อ "นโยบายการจา่ยเงินปันผล" และ "ก าหนดเวลาและ
วิธีการจา่ยเงินปันผลแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ" (ถ้ามี) 
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2.2.10 ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการด าเนินการตามข้อ "การรับช าระหนีเ้พ่ือกองทนุรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน" 
 
2.2.11 จดัให้มีการวดัผลการด าเนินงานของกองทนุอยา่งสม ่าเสมอและเปิดเผยผลการด าเนินงานตลอดจนข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวกบัความเป็นไปของกองทนุ
นัน้ในแตล่ะชว่งเวลา 
 
2.3 การจดัท าบญัชี การรายงาน และการเปิดเผยข้อมลู 
 
2.3.1 จดัท างบการเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการบญัช ี
 
2.3.2 จดัท ารายงานทกุรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน และสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชี หรือในกรณีของ
กองทนุรวมเปิด หากเลือกจดัท าและสง่รายงานตามปีปฏิทินให้สง่รายงานภายใน 4 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีปฏิทิน 
รวมทัง้จดัท ารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุของรอบระยะเวลา 6 เดือนนัน้ และสง่
รายงานดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมี่ชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือน นบัแตว่นัสิน้รอบ
ระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว หรือเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ ในกรณีเลือกจดัท าและสง่รายงานตามรอบปีบญัชี ให้บริษัทได้รับยกเว้นไม่ต้องจดัท าและสง่
รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัส าหรับปีบญัชีนัน้  
บริษัทจดัการจะจดัให้มีรายงานของรอบระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานทีต่ิดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้และจดัส าเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 
 
2.3.3 จดัท ารายงานฐานะการลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรายวนัและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัท าการนัน้ 
 
2.3.4 จดัท ารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรายวนัและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัท าการนัน้ 
 
2.3.5 ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2.3.6 จดัท ารายงานโดยระบชุื่อ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุที่ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่มิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมาเพิ่มเติม พร้อมทัง้วนัที่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมีมลูค่า
เกินอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนาไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
2.3.7 ส าหรับกองทนุเปิดจดัท าหนงัสือชีช้วนใหม ่ให้เป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัสง่ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แตว่นั
ถดัจากวนัสิน้ปีบญัช ี
 
2.3.8 ประกาศข้อมลู รายงาน รายละเอียด การด าเนินการตา่งๆ ที่เก่ียวกบักองทนุ 
 
2.4 การขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและงานทะเบียนหน่วยลงทนุ 
 
2.4.1 จดัให้มีเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึง่มีลกัษณะเป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด รวมทัง้จดัให้มีการแจกจา่ยข้อมลูที่เป็น
สาระส าคญัเก่ียวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมให้แก่ผู้ลงทนุอยา่งเพียงพอ และจดัเตรียมข้อมลูที่เป็นรายละเอียดของโครงการไว้เพ่ือให้ผู้ ลงทนุตรวจดู
หรือร้องขอได้ 
 
2.4.2 ด าเนินการในการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
 
2.4.3 ขาย รับซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตามวิธีการที่ระบใุนโครงการ 
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2.4.4 จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบยีนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่ริษัทจดัการมอบหมายให้ผู้ อ่ืนเป็นนายทะเบยีน จะเก็บรักษาทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท าการของนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
2.4.5 เปิดบญัชีกองทนุและจดัให้มีเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.4.6 ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในกรณีที่จะด าเนินการตามข้อ "การเลื่อนก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่้ ถือหน่วย
ลงทนุ" หรือข้อ "การช าระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน" 
 
2.4.7 ด าเนินการเพิ่มหรือยกเลิกจ านวนหน่วยลงทนุที่ได้รับการจดัสรรแล้ว โดยเพิ่มหรือลดจ านวนหน่วยลงทนุจากการขาย สบัเปลี่ยนเข้ากองทนุ รับซือ้
คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจากกองทนุ ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
2.5 การแตง่ตัง้บคุคลอ่ืน 
 
2.5.1 จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สอบบญัชี ผู้ช าระบญัชีของกองทนุ ซึง่มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
 
2.5.2 แจ้งให้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุทราบถึงข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุว้ในโครงการและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ 
(ถ้ามี) ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่าฝืนข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุว้ในโครงการและข้อผกูพนั
ระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุนัน้โดยไม่
ชกัช้า 
 
2.5.3 แจ้งหรือขอความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัการแตง่ตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้องกบัการจดัการ
กองทนุรวม 
 
2.6 การด าเนินการอ่ืนๆ 
 
ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามโครงการและข้อก าหนดของกฎหมาย ก.ล.ต.  
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามข้อผกูพนั โครงการจดัการกองทนุรวม กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ 
กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมขดัหรือแย้งกบั
หลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักลา่ว หากบริษัทจดัการกองทนุได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือ
วา่บริษัทจดัการกองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามข้อผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทนุรวมแล้ว  
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจดัการกองทนุรวม ไมว่า่โดยค าสัง่ของส านกังาน หรือโดยเหตอ่ืุนใดตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหมเ่ข้าท าหน้าที่ตอ่ไปได้ ซึง่รวมถึงการสง่มอบ
เอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ให้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ชื่อ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ที่อยู ่: 100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท์ 0-2724-3377  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  
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1. สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1)  ได้รับคา่ธรรมเนียมตามอตัราที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ของโครงการจดัการ และในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(2)  บอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา ทัง้นีโ้ดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
(3)  แตง่ตัง้ผู้ท าหน้าที่เก็บรักษาหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศที่กองทนุได้ไปลงทนุไว้  
 
2.  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบตัหิน้าที่ตลอดจนภาระผกูพนัตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารดงัตอ่ไปนีอ้ยา่งเคร่งครัด  
 
(ก)  โครงการจดัการกองทนุรวม  
(ข)  ข้อก าหนดที่ท าไว้ระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(ค)  มาตรา 125 มาตรา 126 มาตรา 129 และมาตรา 130 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์”) และ  
(ง)  ประกาศที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และส านกังานคณะกรรมการ กลต. ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแก้ไข
เพ่ิมขึน้ในอนาคต  
 
(2) รับรองความถกูต้องในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สิน มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุทีบ่ริษัทจดัการได้ค านวณไว้แล้วเม่ือเห็นวา่การค านวณ
ถกูต้องตามโครงการจดัการกองทนุรวมและกฎหมาย  
 
(3) จดัท ารายงานโดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุหรือในกรณีที่บริษัทจดัการไม่
ปฏิบตัิตามหน้าที่หรือภาระผกูพนัตามที่ระบไุว้ในข้อ (1) ข้างต้น และจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่ส านกังาน กลต. ภายใน 5 วนันบัจากวนัทีผู่้ดแูล
ผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุารณ์ดงักลา่ว  
 
(4) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบถึงกรณีทีบ่ริษัทจดัการไมป่ฏบิตัิตามหน้าที่หรือภาระผกูพนัตามที่ระบไุว้ในข้อ (1) ข้างต้น  
 
(5) ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏบิตัิตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือเม่ือได้รับค าสัง่จากส านกังานคณะกรรมการ กลต.  
 
คา่ใช้จา่ยในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เป็นคา่ใช้จา่ยที่เรียกช าระจากทรัพย์สินของกองทนุได้  
 
(6) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช าระบญัชปีฏิบตัิตามกฎหมาย ซึง่รวมถึงมาตรา 130 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หากผู้ช าระบัญชี
ไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายงานให้ส านกังานคณะกรรมการ กลต. ทราบ และดแูลให้สินทรัพย์ของกองทนุอยูใ่นความดแูลของตน
จนกวา่กระบวนการช าระบญัชีจะแล้วเสร็จ  
 
(7) แสดงความเห็นของผู้ดแูลผลประโยชน์ เก่ียวกบัการจดัการและการด าเนินงานของกองทนุในระหวา่งปีที่ผ่านมาตามกฎหมาย โดยแสดงไว้ในรายงาน
ประจ าปีและรายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีของกองทนุ  
 
(8) จดัท าบญัชีของกองทนุและดแูลรักษาสินทรัพย์ของกองทนุ  
 
(9) จดัท าบญัชีและเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ที่จ าเป็นเพ่ือแสดงรายการธุรกรรมทัง้หมดที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าขึน้ในการปฏิบตัิตามหน้าทีแ่ละภาระ
ผกูพนัของตนตามสญัญานี ้รวมทัง้จดัท าบญัชีและเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ ตามที่กฎหมายและโครงการจดัการกองทนุรวมก าหนด  
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(10) จดัท าและเก็บรักษาบญัชีและเอกสารหลกัฐานตา่งๆ ของกองทนุเพ่ือให้บริษัทจดัการสามารถเผยแพร่รายงานประจ าปี และรายงานทุกรอบ
ระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชขีองกองทนุตามที่กฎหมายก าหนด  
 
(11) เก็บรักษา จดัท า และจดัสง่ใบรับรอง เช็ค รายงานการเงิน ค าบอกกลา่วและเอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทจดัการหรือกองทนุต้องจดัท าหรือจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุหรือตามค าสัง่ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(12) กระท าการอ่ืนที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามหน้าที่ข้างต้น  
 
(13) ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบับริษัทจดัการโดยไมก่ระทบกระเทือนตอ่สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้หากผู้ ดแูล
ผลประโยชน์ต้องปฏิบตัิหน้าที่นอกเหนือจากที่ก าหนดตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนเพ่ิมเติม
ตามแตจ่ะตกลงร่วมกนักบับริษัทจดัการ  
 
(14) ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหน้าที่ดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏิบตัิหน้าทีต่อ่ไปได้ ซึง่การด าเนินการดงักลา่ว
รวมถึงการลงลายมือชื่อในหนงัสือเพื่อรับรองความถกูต้องและครบถ้วนของสิง่ที่สง่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมห่ากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการ งดเว้นกระท าการ หรือละเลยไมป่ฏิบตัิหน้าที่ ในการดแูลรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
อาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูล
ผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้ 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไมก่ระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมว่า่การกระท านัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืน เว้นแตเ่ป็นการเรียกคา่ตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะ
ที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนอยา่งเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่ได้ทราบข้อมลูดงักลา่วมิได้แสดงการคดัค้าน 
 
ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไมด่ าเนินการขอมติ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการ
ตามที่จ าเป็นเพ่ือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้  
 
เง่ือนไขการเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ภายใต้เง่ือนไขสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกระท าได้ตอ่เม่ือได้รับ
อนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนัหรือน้อยกวา่ 90 วนัในกรณีที่เป็นความยินยอมร่วมกนั โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบ   
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไมป่ฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อนัเป็นสาระส าคญัของสญัญานี ้
คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสญัญาได้ โดยบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
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(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจดัการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ กฎหมายอ่ืนใดและบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ายไมส่ามารถ
ตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญาให้สอดคล้องกบัประกาศค าสัง่ระเบียบและข้อบงัคบัดงักลา่ว ทัง้นี ้เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วมีผลเป็นการ
เพ่ิมภาระหน้าที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้าที่ดงักลา่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ได้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุ เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(5) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น าข้อมลูตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับการจดัการกองทนุหรือข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวข้องกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่กองทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์  
ทัง้นีก้ารบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกลา่วลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
 
(6) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบตัิข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม” บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนันบัแตว่นัที่บริษัทจดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ท าการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้วให้บริษัทจดัการ
แจ้งการแก้ไขดงักลา่วให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนันบัตัง้แตว่นัที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้หากผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถกูต้อง
ภายในเวลาก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนญุาตเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนันบัแตว่นัครบ
ก าหนดเวลาให้แก้ไข เม่ือได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนผู้ดแูลผลประโยชน์
เดิมโดยพลนั 
 
(7) ในกรณีที่มีเหตตุ้องเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุและแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทน ไมว่า่เพราะเหตใุด ให้กระท าได้ตอ่เม่ือบริษัท
จดัการได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  
 
ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไมเ่ข้าข้อยกเว้นให้กระท าได้ หากเป็นกรณีที่
มีนยัส าคญัและไมส่ามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  
 
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทนุรวม :  

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-3377  
 
และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ กลต.อนญุาต และ/หรือ ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศอื่น เชน่ Euroclear เป็นต้น และ/หรือ ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ตา่งประเทศอื่น รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เก่ียวข้องที่บริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้ดแูลผลประโยชน์แตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรักษาทรัพย์สินในตา่งประเทศ  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ์  
ที่อยู ่: บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110    
โทรศพัท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553  
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ชื่อ : นาง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์  
ที่อยู ่: บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110    
โทรศพัท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553  

ชื่อ : นางสาว สภุาภรณ์ มัง่จิตร  
ที่อยู ่: บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110    
โทรศพัท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่วในสว่นที่
เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและข้อตกลงในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีระหวา่งบริษัทจดัการและผู้สอบบญัชี  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงศรี จ ากดั  
ที่อยู ่: 898 ถนนเพลินจิต อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 12 แขวงลมุพินี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330  โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  
ที่อยู ่:  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ชื่อ :  
ที่อยู ่:  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิโดยจะระบรุายชื่อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนไว้ในหนงัสือชีช้วนก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุในภายหลงั โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ในกรณีของการ
แตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติม ผู้สนบัสนนุดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือท าหน้าที่
เป็นผู้สนบัสนนุของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุที่ได้รับการแตง่ตัง้จะต้องปฏิบตัิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุทีป่ฏิบตัิหน้าที่อยูก่่อนแล้ว 

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
(1) ได้รับคา่ธรรมเนียมการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ตามอตัราทีก่ าหนดไว้ในโครงการจดัการ  
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(2) บอกเลิกการเป็นผู้สนบัสนนุตามข้อก าหนด และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
(1) แจกจา่ยหนงัสือชีช้วนของกองทนุ ค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ ตลอดจน
เอกสารตา่งๆ ในการสง่เสริมการขาย 
(2) รับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรับช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ 
 
(3) สง่มอบบตัรกองทนุและรหสัประจ าตวั (ถ้ามี) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยื่นค าขอใช้บริการกองทนุกบับริษัทจดัการ  
 
(4) คืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้ที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ  
 
(5) ยืนยนัการซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(6) ท าการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบัหน้าทีด่งักลา่วข้างต้น  
 
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู ่:  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

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

ชื่อ :  
ที่อยู ่:  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

9. ที่ปรึกษา :  
 
9.1. ที่ปรึกษาการลงทนุ :  

ชื่อ :  
ที่อยู ่:  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหต ุ(ที่ปรึกษาการลงทนุ) :  

9.2.ที่ปรึกษากองทนุ :  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหต ุ(ที่ปรึกษากองทนุ) :  
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10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไมมี่ 

11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ : 

ที่อยู ่:  

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

หมายเหต ุ(ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไมมี่  
 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  

กองทนุนีจ้ะไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติระหวา่งอายโุครงการ โดยบริษัทจดัการจะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุพร้อมกบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุโดย
อตัโนมตัิทัง้หมด ไปยงักองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงินหรือกองทนุเปิดตราสารหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนักองทนุใดกองทนุหนึ่ง โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุ โดยให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ "การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ"  
 
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :  

ไมมี่  
 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้อยา่งเสรี อยา่งไรก็ตาม กองทนุนีมี้ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้
ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุ
ของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ 
 
วิธีการโอนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ผู้ โอนจะต้องมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ส านกังานนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส านกังานผู้สนบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว้ ในกรณีที่
ผู้ รับโอนยงัไมมี่บญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการตามขัน้ตอน ในหวัข้อ “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัช”ี ก่อนแล้วผู้ โอนจงึ
ท าการโอนหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอนได้  
 
(2) ผู้ โอนจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ “คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ”  
 
(3) หลงัจากที่ได้รับคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุจากผู้ โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุจะสง่มอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ากบัภาษี
พร้อมส าเนาค าขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐาน  
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(4) ในกรณีที่ผู้ โอนมีใบส าคญัหน่วยลงทนุและต้องการโอนหน่วยลงทนุ จะต้องน าสง่ใบส าคญัหนว่ยลงทนุคืนให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือท าการ
โอนหน่วยลงทนุในระบบไร้ใบส าคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หากผู้ รับโอนต้องการได้ใบส าคญัหน่วยลงทนุจะต้องยื่นเร่ืองการขอให้ออกใบส าคญัหน่วย
ลงทนุตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ “เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ"  
นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะด าเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ ภายใน 7 วนัท าการ 
นบัแตว่นัขอโอนหน่วยลงทนุและค าขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
 
ทัง้นี ้ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตอ่เม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุด าเนินการโอนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว 
 
13.4. ข้อจ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ :  

กองทนุนีมี้ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหน่วย
ลงทนุ  
 
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดัการท าการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการหรือแก้ไขวิธีการจดัการได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะกระท าตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่ระบไุว้ในหวัข้อ “การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และวิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีการจดัการ” 
 
(2) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนึ่งในสามของจ านวน
หน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะ
ไมน่บัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  
 
13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับเงินคนืเม่ือบริษัทจดัการเลิกโครงการ โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ระบไุว้ใน
หวัข้อ “การช าระบญัชีกองทนุ และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงการ”  
 
13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะด าเนินการเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ เม่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้สิน้ของโครงการจดัการ
และ เม่ือได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  
 
(2) การจดัการกองทนุอยูภ่ายใต้การดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึง่เป็นสถาบนัการเงินที่มัน่คงมีชื่อเสียงและความรู้ความสามารถ อนัจะเป็นการควบคมุ
ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามรายละเอียดโครงการจดัการที่ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดัการอยา่งเคร่งครัด โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุไมจ่ าเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา  
 
(3) การร่วมลงทนุในกองทนุนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตกลงมอบให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้สนบัสนนุของตนในการจดัการ และดแูลทรัพย์สิน
ทัง้ปวงของกองทนุดงันัน้ จงึไมจ่ าเป็นต้องมีการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการใดๆ เว้นแตบ่ริษัทจัดการผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 
13.8. อ่ืน ๆ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีความรับผิดจ ากดัเพียงไมเ่กินคา่หน่วยลงทนุที่ยงัสง่ใช้แก่บริษัทจดัการกองทนุรวมไมค่รบ 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y24                                                             15/03/2019   Page 64 

การที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไมว่า่ในทอดใด ๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักลา่ว
ยอมรับที่จะผกูพนัตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัซึง่ลงนามโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดัการกองทนุรวมจา่ยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไมเ่กินไปกวา่สว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  
- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

14.2.1. โครงการจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการให้นายทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทกึชื่อผู้ เปิดบญัชีกองทนุ
ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึง่ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุ
ร่วมกนับริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทกึชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลา่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะ
ถือเอาบคุคลที่มีชื่อแรกในค าขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ  
 
14.2.2. การออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึง่ได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งใดอยา่งหนึ่งเทา่นัน้ โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(1) หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายที่ประสงค์จะรับเป็นหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ในการจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขายครัง้แรก 
บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีการจองซือ้ ซือ้ ขายคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อ
เป็นการยืนยนัจ านวนหน่วยลงทนุ และ/หรือ จ านวนเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะด าเนินการสง่มอบ
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทางไปรษณีย์ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก ทัง้นี ้
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะน าสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่านทางสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือ อีเมล์
เพ่ือติดตอ่ (email address) ตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึง่จะน าสง่ภายใน 15 วนัท าการนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนญุาตให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงการรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) ในภายหลงั โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายที่ประสงค์จะรับเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุได้รับค าขอเปิดบญัชี
กองทนุ รวมทัง้เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี และ/หรือค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้ได้ช าระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัเดียวกนั โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรากฏชื่อในสมดุบญัชี
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แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะต้องเป็นผู้ รับสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุด้วยตนเอง และผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงลายมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุภายในวนัเดียวกนันัน้  
 
บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุก็ตอ่เม่ือบริษัทจดัการ
ได้รับช าระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือ
วา่สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุออกให้ในนามบริษัทจดัการแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นการออกแทนการออกหน่วยลงทนุของ
กองทนุและให้ใช้เป็นหลกัฐานในการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้าที่ที่จะต้องน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมาให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุบนัทกึรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนให้เป็น
ปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถน าสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมาบนัทกึรายการให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แตว่นัท าการถดัจากวนัที่
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยรายการที่ปรากฏอยูใ่นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนจะถือ
วา่ถกูต้องเม่ือรายการดงักลา่วตรงกนักบัข้อมลูที่บนัทกึไว้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการอนญุาตให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงการรับสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เป็น หนงัสือรับรอง
สิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) ในภายหลงั โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้อ้างอิงตอ่บริษัทจดัการ
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได้ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจ าเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องจดัท าใบหน่วยลงทนุมอบให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไมมี่  
 
16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนดัช าระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะ
รับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใชห่ลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ในการจดัการกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัช าระหนี ้ดงันี ้ 
 
16.1 กรณีที่บริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
16.1.1 เม่ือมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายที่มีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัทีบ่ริษัท
จดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี  ้ 
 
16.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะไมน่ าทรัพย์สินดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนี ้มารวม
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีใ้นโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้โดยค านึงถึงประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงนิได้สทุธิจากทรัพย์สนิที่ได้จากการรับช าระหนีต้กลงรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิ
ดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่
มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจา่ยจากเงินส ารองรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนัน้  
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16.1.3 เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลี่ยเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับ
ช าระหนีค้ืนให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่มสีทิธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัที่มีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉลี่ย
เงินคืนไปยงัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทีบ่ริษัทจดัการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน  
 
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตล่ะครัง้ตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นวา่ เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีไ้มคุ่้มกบัภาระ
คา่ใช้จา่ยในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะคุ้มกบัภาระคา่ใช้จา่ยก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับช าระหนีจ้นครบถ้วนและปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระ
คา่ใช้จา่ยในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุก็ได้ 
 
16.1.4 เม่ือมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มาปรากฎวา่กองทนุรวมได้รับช าระหนีต้ามตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนโุลม  
 
16.2 กรณีที่บริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
16.2.1 ก่อนการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนที่มิใชห่ลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียง
ข้างมากซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์  
 
โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลวา่ในขณะนัน้การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้  
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุรวมจะได้
จากการรับช าระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สิน ประมาณการคา่ใช้จา่ย พร้อมเหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี  ้ 
 
16.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับช าระหนี ้บริษัทจดัการจะน าทรัพย์สนิดังกลา่วมารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมโดยจะก าหนด
ราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีส่มาคมบริษัทจดัการลงทนุก าหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรัพย์สินดงักลา่วดงันี ้ 
 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วตอ่ไปเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
รวมก็ได้  
 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่วในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าได้
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส าคญั และในระหวา่งที่บริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินดงักลา่ว  
ในกรณีที่มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจา่ยจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทกุ
รายที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิ
ในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จากการรับช าระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการด าเนินการดงักลา่ว บริษัทจดัการไมต้่องน าตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้
มารวมค านวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
 
การช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะช าระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีป่รากฏชื่อตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ 
เวลาที่ก าหนด เทา่นัน้  
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17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจ ากดัสิทธิใด ๆ แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่
ปรากฏรายชื่อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือ หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุที่มิใชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทนุจะท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่ป็นผู้ลงทนุ
สถาบนั ผู้ลงทนุรายใหญ่ หรือผู้ มีเงินลงทนุสงู ตามที่ก าหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม เว้นแตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพหรือกองทนุรวมหุ้นระยะยาว  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน :  

(1) กองทนุนีมี้ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ต้องไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด  
 
(2) ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ (1) ข้างต้น ให้มีข้อยกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
(ข) กองทนุประกนัสงัคม  
(ค) กองทนุการออมแหง่ชาติ  
(ง) กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาต ิ 
(จ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
(ฉ) กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
(ช) กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)  
(ซ) กองทนุอ่ืนใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุรวมตาม (ก) ถึง (ฉ)  
(ฌ) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฏหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึง่ไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล เชน่ ธนาคารออมสิน ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น  
(ญ) บคุคลอ่ืนที่ได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานเม่ือมีเหตจุ าเป็นและสมควร  
 
(3) กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรอ่ืนใด ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ (1) ได้แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 ของ
จ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการผ่อนผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักลา่ว ส านกังานฯ จะ
พิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลา่วเป็นส าคญั  
 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นใน
กรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของ
บริษัทจดัการ  
 
 

  



กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารหนีต้่างประเทศ 1Y24                                                             15/03/2019   Page 68 

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการใดที่โครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการไป
ตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้ด าเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 
 
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตนิัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแตก่รณีที่
กองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมดังตอ่ไปนีด้้วย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
หน่วยลงทนุชนิดนัน้  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

การแก้ไขเพ่ิมเติมสว่นใดสว่นหนึ่งของข้อผกูพนัที่เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสาระส าคญัที่เป็นไปตามและไมข่ดัหรือแย้งกบั
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักลา่ว ให้ถือวา่ข้อผกูพนัสว่นที่
แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญา 
 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญัต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่
กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ให้รวมถึง ข้อก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงินทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนัยส าคญั 
 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไมต้่องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
(ก) เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัให้มีสาระส าคญัสอดคล้องกบัโครงการจดัการกองทนุรวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุหรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน หรือ 
 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนันัน้เหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไมก่ระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
อยา่งมีนยัส าคญั 
 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัไมว่า่กรณีใด ต้องกระท าเป็นหนงัสือลงลายมือชื่อโดยบคุคลผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการกองทนุรวมและผู้ดแูล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ 
รวมทัง้จดัสง่สรุปการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและความจ าเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพร้อมกบัการสง่รายงานประจ าปีของกองทุนรวม 
(เฉพาะกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป)  
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21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ : มี  
 
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการตกลงให้มีการระงบัข้อพพิาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ในกรณีที่บริษัทจดัการปฎิบตัิไมเ่ป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสามารถน าข้อพิพาทเข้าสู ่การพิจารณาตามกระบวนการอนญุาโตตลุาการของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทนุ :  

22.1.1 หากปรากฏวา่กองทนุมีจ านวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 รายในวนัท าการใด 
 
22.1.2 ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏวา่ 
 
(1) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที่ส านกังานฯ ประกาศก าหนด 
 
(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์วา่บริษัทจดัการด าเนินการใด ๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตกลงกบับคุคลอ่ืน อนัเป็นการปกปิดหรืออ า
พรางลกัษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุ
ที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
(3) มีการจ าหน่ายหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการมิได้ปฏบิตัิหรือดแูลให้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อ
ผู้ลงทนุทัว่ไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัสง่หรือแจกจา่ยหนงัสือชีช้วนและการเสนอขายหน่วย
ลงทนุ 
 
(4) บริษัทจดัการไมป่ฏิบตัิหรือไมส่ามารถด าเนินการตามค าสัง่ของส านกังานฯ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่
ด้วยหลเักณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ  
 
22.1.3 ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวม ในกรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัวา่อาจมีการจดัตัง้กองทนุรวม
เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเพ่ือการแสวงหาประโยชน์จากการลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุม่บุคคลใด และส านกังานฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้บริษัทจดัการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องท าการชีแ้จง แสดงเหตผุล 
ข้อเท็จจริง และหลกัฐาน ซึง่ในกรณีที่ไมมี่การชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแตไ่มอ่าจพิสจูน์หรือท าให้เช่ือได้วา่การจดัตัง้กองทนุรวมเป็นการจดัตัง้กองทนุรวมเพื่อ
ผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งแท้จริง และส านกังานฯ สัง่ให้บริษัทจดัการท าการแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการตามที่ส านกังานฯ 
สัง่ได้ หรือด าเนินการแล้วแตไ่มส่ามารถท าให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งแท้จริง 
 
22.1.4 เม่ือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดัการกระท าการหรืองดเว้นกระท าการจนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตามหน้าที่ของตน  
 
22.1.5 เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้เเล้วทัง้หมดของ
โครงการจดัการ  
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22.1.6 ในกรณีที่ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกแล้ว ปรากฏวา่ไมมี่ตราสารที่สามารถลงทนุได้อยา่งเหมาะสมและ/หรือกรณีอ่ืนใดตามที่
ก าหนดไว้ในโครงการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกโครงการจดัการและด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 
 
22.1.7 การเลิกโครงการจดัการกองทนุเม่ือครบอายโุครงการ 
 
(1) วนัเลิกโครงการได้แก่ วนัถดัจากวนัครบอายโุครงการ 
 
(2) บริษัทจดัการจะด าเนินการช าระบญัชีกองทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
22.2. การด าเนินการของบริษัทจดัการ เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

22.2.1  แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และแจ้งให้ตลาดหลกัทรัพย์ทราบในกรณีที่หนว่ยลงทนุของ
กองทนุรวมนัน้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นี ้ก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ  
 
22.2.2  ด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัท าการ 
เชน่ ประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น และ 
 
22.2.3  จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทนุรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สญัญาใช้เงินที่มี
ก าหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลิกกองทนุรวม  
 
22.2.4 กรณีที่มีการเลิกโครงการจดัการกองทนุรวมเพราะเหตอ่ืุนนอกเหนือการเลิกโครงการจดัการกองทนุเม่ือครบอายโุครงการ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บริษัทจดัการจะจดัให้มีการช าระบญัชี โดยจะแตง่ตัง้ผู้ช าระบญัชีทีส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพ่ือท าหน้าที่รวบรวม และแจกจา่ย
ทรัพย์สินที่คงเหลือจากการช าระหนีส้นิของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ รวมทัง้ท าการอยา่งอ่ืนตามแตจ่ าเป็นเพ่ือช าระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ 
ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  
 
ส าหรับคา่ใช้จา่ยและเงินคา่ตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจา่ยจากทรัพย์สินของกองทนุรวมและผู้ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉลี่ยเงินคนื
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิเทา่ที่คงเหลืออยูต่ามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานที่ปรากฎใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงการ  
 
เม่ือได้ช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียน
เลิกกองทนุรวมแล้ว หากปรากฎวา่ยงัมีทรัพย์สินคงค้างอยูใ่ห้ผู้ช าระบญัชีจดัการโอนทรัพย์สินดงักลา่วให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการก าหนดให้ที่ท าการของบริษัทจดัการเป็นสถานที่ช าระเงินคนืให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไมม่ารับเงินหรือเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุที่บริษัท
จดัการไมส่ามารถสง่มอบเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อบริษัทจดัการจกัได้น าทรัพย์ดงักลา่วไปวางทรัพย์ ณ ส านกังานวางทรัพย์ และ
ด าเนินการจดทะเบียนเลิกกองทนุตามขัน้ตอนให้เสร็จสิน้ได้  
 
โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผ่านการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึ่งของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดัการกองทนุรวม  
 



- กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี�ต่างประเทศ 1Y24 -              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 
 

 
 


