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หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม 

กองทุนนี้ลงทนุกระจุกตัวในอุตสาหกรรมหมวดเทคโนโลยี (Technology Sector) 
จึงมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 



หน้า 1 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ***              บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ กรงุศรี จํากัด       

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผู้ลงทุนจะได้จากเงนิลงทุน 
 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตราสารทนุ ที�เน้นลงทนุในต่างประเทศ และเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund ที�มีนโยบายการ
ลงทนุเฉพาะเจาะจงในหมวดอตุสาหกรรม (Sector Fund) สําหรับผู้ลงทนุทั�วไป (retail fund) ประเภทรับซื :อคืนหน่วยลงทนุ 
และมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที�มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทนุในระยะยาว โดยจะลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ชื�อ BGF World Technology Fund 
(Class D2 USD) (“กองทนุหลกั”) ซึ�งมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุของบริษัทต่างๆ ทั�วโลกที�มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจที�โดดเด่นในหมวดเทคโนโลยี ทั :งนี : กองทนุ
หลกัดงักล่าวบริหารจดัการโดย BlackRock Luxembourg S.A. และเป็นกองทนุรวมที�จดัตั :งและจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้การ
กํากับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ�งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

บริษัทจดัการจะลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกลุเงินหลกั และกองทนุหลกัจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลายสกลุเงิน เช่น เงินเหรียญสหรัฐ หยวน
จีน  ยโูร เยนญี�ปุ่ น เป็นต้น ทั :งนี : บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสกลุเงินยโูร ฮอ่งกงดอลลาร์ หรือสกลุเงินอื�นใดในภายหลงัก็ได้ โดย
ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงสกลุเงินที�ใช้ในการซื :อขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั ซึ�งบริษัทจดัการจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของกองทนุเป็นสําคญั บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และประกาศไว้ที�
สํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

อนึ�ง กองทนุหลกัข้างต้นมีการเสนอขายในหลาย Class ซึ�งสามารถลงทนุได้ทั :งผู้ลงทนุทั�วไป และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั โดยแต่ละ Class ของหน่วยลงทนุอาจมี
ความแตกตา่งกนัในเรื�องของนโยบายการจดัสรรกําไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคณุสมบตัิของผู้ลงทนุ เป็นต้น ซึ�งบริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุใน 
Class D2 USD (เป็น Class ที�เสนอขายให้กบันกัลงทนุทั�วไป ซึ�งทําการซื :อขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ และไมมี่การจ่ายเงินปันผล) อย่างไรก็ดี บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี�ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทนุตามความเหมาะสมในภายหลงัก็ได้ ทั :งนี : เพื�อประโยชน์ของกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึ�งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 15 วนั โดยสง่จดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และประกาศไว้ที�
สํานักงานของบริษัทจดัการและผู้สนับสนนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดเูพิ�มเติมได้จากหนังสือ
ชี :ชวนของกองทนุหลกัจากเว็บไซต์ของกองทนุหลกั) 

2. กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชีไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทั :งนี : การดํารงสดัส่วนการลงทุน
ดงักลา่ว และตามข้อ 1. มิให้รวมถึงชว่งเวลาประมาณ 15 วนัทําการหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุครั :งแรกโดยนบัตั :งแตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทนุรวม  

3. เงินลงทนุส่วนที�เหลือทั :งในประเทศและต่างประเทศ กองทนุอาจจะลงทนุในตราสารหนี : และ/หรือเงินฝากธนาคาร และอาจจะลงทนุในตราสารหนี :ที�มีอนัดบั
ความน่าเชื�อถือตํ�ากวา่ที�สามารถลงทนุได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี :ที�ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated securities) โดยขึ :นอยู่กับ
ดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ ทั :งนี : กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารที�มีสญัญาซื :อขายลว่งหน้าแฝง (Structured note)  

4. กองทนุจะทําสญัญาซื :อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั :งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงิน
ลงทนุในตา่งประเทศ 

5. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจจะเข้าทําสัญญาซื :อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management) ซึ�งรวมถึงการป้องกันความเสี�ยง (Hedging) จากการลงทนุ โดยขึ :นอยู่กับดลุยพินิจของบริษัทจดัการ เช่น การทําสญัญาสวอปและ/หรือสญัญา
ฟอร์เวิร์ดที�อ้างอิงกับอตัราแลกเปลี�ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี :ย ซึ�งพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบงัคบั และปัจจยัอื�นๆ ที�
เกี�ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลกัทรัพย์ที�ลงทนุ การออกสญัญาซื :อขายล่วงหน้าที�อ้างอิงกับดชันีอ้างอิง การคาดการณ์เหตกุารณ์ที�อาจจะส่งผล
กระทบเชิงลบอยา่งมีนยัสําคญัของกองทนุ และคา่ใช้จา่ยในการเข้าทําธุรกรรมสญัญาซื :อขายลว่งหน้า เป็นต้น  

6. ในกรณีที�บริษัทจดัการเห็นวา่ การลงทนุในกองทนุรวมตา่งประเทศ และ/หรือการลงทนุในกองทนุ BGF World Technology Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มี
การลงทนุไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ หรือผลตอบแทนของกองทนุดงักลา่วไมเ่ป็นไปตามที�คาดไว้ หรือไมส่ามารถลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ
ดงักลา่วได้อีกตอ่ไป หรือกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากับดแูลของกองทนุต่างประเทศ และ/หรือเมื�อเกิดเหตกุารณ์
หรือคาดการณ์ได้วา่จะเกิดการเปลี�ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทนุในกองทนุต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทนุโดยเกินจําเป็น เป็นต้น และ/
หรือในกรณีที�กองทนุ BGF World Technology Fund ได้เลิกโครงการในขณะที�บริษัทจดัการยงัดําเนินการบริหารและจดัการลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทค 
อิควิตี :เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 



หน้า 2 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ***              บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ กรงุศรี จํากัด       

เมื�อปรากฏกรณีตามข้อ 6. ข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทนุต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุน
ตา่งประเทศดงักลา่วจะต้องมีนโยบายการลงทนุที�สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี :เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ และ
มีคณุสมบตัิตามที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยอาจเป็นกองทนุที�บริหารและจดัการลงทนุโดยบริษัท BlackRock Luxembourg S.A. 
หรือไมก็่ได้ และในการโอนย้ายกองทนุดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจพิจารณาดําเนินการในครั :งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึ�งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดงักล่าว
กองทนุอาจมีไว้ซึ�งหน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศมากกวา่ 1 กองทนุก็ได้  

หากเกิดกรณีใด ๆ ที�ทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือกกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิก
โครงการจดัการกองทนุรวมของกองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี :เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว โดยจะดําเนินการจําหน่าย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที�เหลืออยูข่องกองทนุ เพื�อคืนเงินตามจํานวนที�รวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุที�ถือครองตอ่จํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายแล้วทั :งหมดของกองทนุ ทั :งนี : หากมีการดําเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบโดยพลนั โดยสง่จดหมายแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายโดยเร็ว และประกาศไว้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุ และ/หรือเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ  

7. ในกรณีที�กองทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะ
ใดลกัษณะหนึ�งดงัตอ่ไปนี : บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(1)  มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ�งลดลงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  

(2)  ยอดรวมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในชว่งระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดต่อกัน คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุหลกันั :น  

เงื�อนไข ในกรณีที�กองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่ว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี :  

(1) แจ้งเหตทุี�กองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจดัการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที�ดีที�สดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัที�มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุหลกัที�ปรากฏเหต ุ 

(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแตว่นัที�มีการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุหลกัที�ปรากฏเหต ุ 

(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัที�ดําเนินการแล้วเสร็จ  

(4) เปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ตอ่ผู้ที�สนใจจะลงทนุเพื�อให้ผู้ที�สนใจจะลงทนุรับรู้และเข้าใจเกี�ยวกับสถานะของกองทนุรวม และ
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้บคุลากรที�เกี�ยวข้องเปิดเผยข้อมลูเกี�ยวกบัการดําเนินการดงักลา่วด้วย  

อยา่งไรก็ดี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้  

8. กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�น ตามที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ลงทนุได้ 

9. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปลี�ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตให้เป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) หรือ
กองทนุรวมที�มีการลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้ระดบั
ความเสี�ยงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ�มขึ :น ทั :งนี : ให้เป็นไปตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุซึ�งขึ :นอยูก่บัสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื�อประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนึ�ง บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนดําเนินการเปลี�ยนแปลงประเภทกองทนุรวม
ดงักลา่ว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื :อคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ผลตอบแทนที$ผู้ลงทุนจะได้
จากเงนิลงทุน : 

- กรณีลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูคา่ 
โอกาสที�จะได้รับจากผลกําไรสว่นเกิน (Capital Gain) อนัเนื�องมาจากมลูคา่ที�เพิ�มขึ :นของหลกัทรัพย์ที�ลงทนุ โดยจะได้รับเมื�อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุ ทั :งนี : กรณีลกูค้าที�เป็นบคุคลธรรมดาไมต้่องเสียภาษีจากกําไรสว่นเกินดงักลา่ว 

- กรณีลงทนุในหน่วยลงทนุชนิดจา่ยเงินปันผล (ปัจจบุนับริษัทจดัการยงัไมเ่ปิดให้บริการซื :อขาย) 
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทนุรับรายได้สมํ�าเสมอจากเงินปันผลรวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์/
เงื�อนไขที�กรมสรรพากรกําหนด 
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สรุปข้อมูลสาํคัญที$ผู้ลงทุนควรทราบเกี$ยวกับกองทุน BGF World Technology Fund (กองทุนหลัก): 

ชื$อกองทุน BGF World Technology Fund (Class D2 USD) 

ลักษณะเฉพาะของ Class D2 USD (1) เป็น Class ที�เสนอขายให้กบันกัลงทนุทั�วไป 

(2) ทําการซื :อขายหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ และไมมี่การจา่ยเงินปันผล 

วันที$เริ$มเสนอขายกองทุน 30 ธันวาคม 2554 

วันทาํการซื Jอขาย ทกุวนัทําการซื :อขายของกองทนุ 

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน กองทนุมุง่หวงัให้มีผลตอบแทนโดยรวมสงูสดุ โดยกองทนุจะลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 70 ของทรัพย์สิน
ทั :งหมดของกองทนุในตราสารทนุของบริษัทตา่งๆ ทั�วโลก ซึ�งมีธุรกรรมทางเศรษฐกิจที�โดดเดน่ในหมวด
เทคโนโลยี 

กองทนุเป็นกองทนุที�สามารถลงทนุผ่าน Stock connect ได้ และอาจลงทนุโดยตรงในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนผ่านชอ่งทาง Stock connects ไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สินทั :งหมดของกองทนุ 

กองทนุอาจใช้สญัญาซื :อขายลว่งหน้าโดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อการลงทนุ และเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทนุ 

ตัวชี Jวัด (Benchmark) MSCI World All Country Information Technology - Net Return in USD 

อายุโครงการ ไมกํ่าหนด 

บริษัทจัดการกองทุน BlackRock Luxembourg S.A. 

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch 

เว็บไซต์ สามารถดขู้อมลูหนงัสือชี :ชวนฯ ของกองทนุหลกั และรายละเอียดอื�นเพิ�มเติมได้ที�เว็บไซต์: 
www.blackrock.com  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก BGF World Technology Fund (Class D2 USD) 

1. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม (ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม) 

(1) คา่ธรรมเนียมการจดัการ 0.75% 

(2) คา่ธรรมเนียมการดําเนินการ (Administration Fee)  ไมเ่กิน 0.25% 

(3) คา่ธรรมเนียมอื�นๆ  0.08% 

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม รวมกนัทั :งหมด 1.08% 

2. คา่ใช้จา่ยที�เรียกเก็บจากผู้ ซื :อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 

(1) คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  ไมเ่กิน 5% (ได้รับการยกเว้นโดยไมเ่รียกเก็บ) 

(2) คา่ธรรมเนียมการรับซื :อคืนหน่วยลงทนุ  ไมมี่ 

หมายเหต ุ: 

(1)  ข้อความในสว่นของกองทนุ BGF World Technology Fund ได้ถกูคดัเลือกมาเฉพาะสว่นที�สําคญัและจดัแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันั :น ใน
กรณีที�มีความแตกตา่งหรือไมส่อดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 

(2)  ในกรณีที�กองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจดัการซึ�งบริษัทจดัการเห็นวา่ไมมี่นยัสําคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะแก้ไขเพิ�มเติมโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
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ข้อมูลการลงทุนและผลการดาํเนินงานของกองทุน BGF World Technology Fund (Class D2 USD) (กองทุนหลัก) 

 
 

 
 

หมายเหต ุ: 

(1)  ที�มา : Factsheet ของกองทนุหลกั BGF World Technology Fund (Class D2 USD) ณ วนัที� 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
(2)  ผลตอบแทนในอดีตของกองทนุรวมมิได้เป็นสิ�งยืนยนัถึงผลตอบแทนในอนาคต 
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คาํถามและคาํตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม 

1.  ลักษณะที$สาํคัญของกองทุน 

• มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม ่อยา่งไร 

-  กองทนุเป็นกองทนุเพื�อผู้ลงทนุทั�วไป โดยมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

1. หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูคา่ (ชื�อยอ่ : KFHTECH-A):  เหมาะสําหรับผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทนุรับรายได้จากสว่นตา่งจากการ
ลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทนุ (Total return) 

2.  หน่วยลงทนุชนิดจา่ยเงินปันผล (ชื�อยอ่ : KFHTECH-D) : เหมาะสําหรับผู้ลงทนุประเภทนิติบคุคล/สถาบนั เปิดโอกาสให้ผู้ลงทนุรับรายได้สมํ�าเสมอจาก
เงินปันผลรวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏบิตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑ์/เงื�อนไขที�กรมสรรพากรกําหนด 

รายละเอียดเพิ�มเติม :  

ผู้ลงทนุที�เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือผู้ลงทนุที�เป็นนิติบุคคล/สถาบนั สามารถลงทนุได้ในหน่วยลงทนุทกุชนิดตามเงื�อนไขที�โครงการจดัการกําหนด ซึ�ง
บริษัทจดัการจะเปิดให้บริการซื :อขายเฉพาะหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่าก่อน โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุที�มีชื�ออยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ
ก่อนวนัที�บริษัทจดัการเริ�มเปิดขายหน่วยลงทนุชนิดจ่ายเงินปันผล จะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่าเท่านั :น และหากผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะ
สบัเปลี�ยนชนิดหน่วยลงทนุไปยงัชนิดจ่ายเงินปันผล จะสามารถดําเนินการได้ตามที�กําหนดในหวัข้อ ”การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุ” ทั :งนี : บริษัทจดัการจะ
ประกาศแจ้งวนัที�เริ�มเปิดทําการขายหน่วยลงทนุชนิดจา่ยเงินปันผลให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการตอ่ไป  

อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ�มเติม เปลี�ยนแปลง ปรับปรุงรายละเอียด หรือเปิดขายหน่วยลงทนุชนิดอื�นๆ ที�ยงัไม่ได้เปิดให้บริการ เพื�อ
เพิ�มความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั ทั :งนี : บริษัทจดัการจะประกาศแจ้งการเปลี�ยนแปลงดงักล่าว
ให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

• กองทนุรวมนี :มีจํานวนเงินทนุโครงการ (fund size) เทา่ใด 

-  3,000 ล้านบาท (หรือ จํานวน 300 ล้านหน่วย) 

• กองทนุรวมนี :เหมาะสมที�จะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะเวลาเทา่ใด 

-  เหมาะสมสําหรับเงินลงทนุของผู้ มีเงินออมโดยเป็นเงินลงทนุสว่นที�สามารถรับความผนัผวนในระยะสั :น และความเสี�ยงในระดบัที�สงูได้ เพื�อโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนที�ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยเทียบเคียงกบัการลงทนุในหุ้นที�จดทะเบียนหรือซื :อขายในตลาดหลกัทรัพย์ทั�วโลก 

-  ผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไมน้่อยกวา่ 1 ปี 

• ปัจจยัใดที�มีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่เงินลงทนุของผู้ลงทนุ 

เนื�องจากกองทนุนี :จะนําเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุในกองทนุรวมในตา่งประเทศเพียงกองทนุเดียว ซึ�งมีนโยบายลงทนุในตราสารทนุของบริษัทต่างๆ ทั�วโลกที�มี
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจที�โดดเดน่ในหมวดเทคโนโลยี เงินลงทนุของทา่นอาจได้รับผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี : 

-  ผลการดําเนินงานของกองทนุ BGF World Technology Fund (กองทนุหลกั) 

-  การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

• กองทนุรวมนี :เป็นกองทนุรวมที�มีผู้ประกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที�มุง่เน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม ่อยา่งไร 

-  ไมมี่ผู้ประกนัเงินลงทนุและไมคุ่้มครองเงินต้น 

• กองทนุรวมนี :มีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

-  วนัที�สิ :นสดุรอบบญัชีครั :งแรกคือ วนัที� 31 พฤษภาคม 2563 
-  วนัที�สิ :นสดุรอบบญัชีคือ ทกุวนัที� 31 พฤษภาคม 

2.  ข้อกาํหนดในการซื Jอขายและโอนหน่วยลงทุน 

• กองทนุรวมนี :มีวิธีการขายและรับซื :อคืนหน่วยลงทนุอยา่งไร 

วิธีการขายหน่วยลงทุน 

- มลูคา่ขั :นตํ�าของการสั�งซื :อ 2,000 บาท ซึ�งคํานวณเป็นหน่วยลงทนุได้โดยนําจํานวนเงินที�สั�งซื :อหน่วยลงทนุ หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทนุซึ�งเทา่กบัมลูค่า
หน่วยลงทนุ บวกด้วย คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เชน่ สั�งซื :อหน่วยลงทนุ 10,000 บาท ในวนัที�................ ซึ�งมีราคาขายหน่วยลงทนุเท่ากับ 
10.15 บาทตอ่หน่วย ทา่นจะได้รับจํานวนหน่วยลงทนุเทา่กบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็นต้น 

-   ทา่นสามารถซื :อเฉพาะหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูคา่ได้ในชว่งเสนอขายครั :งแรกระหว่างวนัที� 21 - 29 พฤษภาคม 2562 ที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนนุ
การขายหรือรับซื :อคืนหน่วยลงทนุที�ได้รับการแต่งตั :งจากบริษัทจดัการ โดยอาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือบตัรเครดิต โดยผู้จองซื :อที�ชําระเป็นเช็ค 
ต้องขีดคร่อมการสั�งจา่ยในนาม “บญัชีจองซื :อหน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี :เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมลูค่า” ซึ�งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชี
กระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บญัชีจองซื :อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” ซึ�งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวนัของ บมจ.
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี :แบงก์ สาขากรุงเทพฯ  บมจ.ธนาคารยโูอบี 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื�อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.
ธนาคารไทยเครดิตเพื�อรายยอ่ย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม 



หน้า 6 

             - กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ***              บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ กรงุศรี จํากัด       

-   ภายหลงัจากการเสนอขายหน่วยลงทนุครั :งแรก ท่านสามารถสั�งซื :อได้เฉพาะหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่า ตั :งแต่วนัที� 4 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป ซึ�ง
บริษัทจดัการจะเปิดให้ทํารายการซื :อหน่วยลงทุนทกุวนัทําการซื :อขายของกองทนุ ภายในเวลา 15.30 น. โดยส่งคําสั�งทํารายการได้ที�บริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื :อคืนหน่วยลงทนุที�ได้รับการแตง่ตั :งจากบริษัทจดัการ หรือผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ ได้แก่ ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัท
จดัการ หรือระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นต้น โดยอาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือบตัรเครดิต ทั :งนี : กรณี
ชําระด้วยบตัรเครดิตต้องปฏิบัติตามเงื�อนไขที�บริษัทจดัการประกาศกําหนด และกรณีสั�งซื :อด้วยเช็ค ผู้สั�งซื :อจะต้องลงวนัที�วนัเดียวกับวนัสั�งซื :อ และขีด
คร่อมสั�งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื :อหน่วยลงทนุกองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี :เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมลูค่า” ซึ�งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแส
รายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา หรือ “บญัชีจองซื :อหน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึ�งบริษัทจดัการจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรายวนัของ บมจ.ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี :แบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ. ธนาคารยูโอบี บมจ.
ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารธนชาต บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื�อรายย่อย บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคาร
ไทยเครดิตเพื�อรายยอ่ย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทิสโก้ หรือที�บริษัทจดัการกําหนดเพิ�มเติม 

วิธีการรับซื Jอคืนหน่วยลงทุน 

-   โดยการสั�งขายคืนหน่วยลงทนุขั :นตํ�า 2,000.00 บาท หรือ 200 หน่วย เริ�มตั :งแต่วนัที� 4 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป ซึ�งบริษัทจดัการจะเปิดให้ทํารายการ
ขายคืนหน่วยลงทนุทกุวนัทําการซื :อขายของกองทนุภายในเวลา 14.30 น. โดยส่งคําสั�งทํารายการได้ที�บริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนนุการขายหรือรับซื :อคืน
หน่วยลงทนุที�ได้รับการแตง่ตั :งจากบริษัทจดัการ หรือผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ ได้แก่ ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดัการ หรือระบบอินเทอร์เน็ตของ
บริษัทจดัการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นต้น 

• กรณีใดที�บริษัทจดัการสงวนสิทธิไมข่ายหน่วยลงทนุ 

-   บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไมข่ายหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุที�จําหน่ายได้แล้ว
ทั :งหมด เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที�สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

-   บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ที�จะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกับ
หรือเพื�อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที�มีถิ�นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยู่ในสหรัฐอเมริกา 
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ�งจัดให้มีขึ :นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิที�จะ
ปฏิเสธหรือระงบัการสั�งซื :อ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทนุที�เป็นบคุคลดงัที�กลา่วมาข้างต้น 

• กองทนุรวมนี :มีข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเลื�อนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การไมข่ายหรือไมรั่บซื :อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว และการ
หยดุรับคําสั�งซื :อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไว้อยา่งไร 

-  กองทนุรวมนี :มีข้อกําหนดเกี�ยวกบัการเลื�อนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รับซื :อคืนหน่วยลงทนุตามคําสั�งที�รับไว้แล้ว และ
การหยดุรับคําสั�งซื :อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ�งได้ระบอุยูใ่นรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 10. ข้อ 11. และข้อ 12. ตามลําดบั 

• วิธีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุเป็นอยา่งไร 

-  (1) ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครั :งแรก  

เปิดให้สบัเปลี�ยนเข้ากองทนุได้เฉพาะการสบัเปลี�ยนจากกองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงิน  กองทนุเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลสั  กองทนุเปิดกรุงศรีตราสาร
เพิ�มทรัพย์ และกองทนุเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี : ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัทําการเสนอขายฯ วนัสดุท้าย 

-  (2) ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุครั :งแรก 

เปิดให้สบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุของกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. กรุงศรี จํากัด” ซึ�ง
บริษัทจดัการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.krungsriasset.com) 

• กองทนุรวมนี :กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนไว้อยา่งไร 

-   กองทนุนี :เป็นกองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุทั�วไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการจะไม่จดัสรร
หน่วยลงทนุให้แก่บุคคลที�ซื :อและ/หรือรับโอนหน่วยลงทนุเกินกว่าอตัราที�กฎหมายกําหนด หรือไม่นับคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที�ถือ
หน่วยลงทนุเกินอตัราดงักลา่ว 

-   ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมอ่าจโอนหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดงันั :น บริษัทจดัการจะไม่
รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนั :นเป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา 

-   ผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ�งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื�นคําขอโอนหน่วยลงทุนที�บริษัทจดัการและ/หรือผ่านผู้ สนับสนนุการขายหรือรับซื :อคืนหน่วย
ลงทนุ พร้อมเอกสารหลกัฐานตา่งๆ (ถ้ามี)  

-   ผู้ รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทนุก็ต่อเมื�อนายทะเบียนได้บันทึกชื�อผู้ รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว ซึ�งนายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทําการ 
นบัแตว่นัขอโอนหน่วยลงทนุและคําขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์ 

• ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเกี�ยวกบัมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื :อคืนหน่วยลงทนุได้จากชอ่งทางใด 

-   ทา่นสามารถติดตามข้อมลูเกี�ยวกบัมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซื :อคืนหน่วยลงทนุได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
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3.  สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

• กองทนุรวมนี :มีการออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม ่อยา่งไร 

-   กองทนุรวมนี :จะใช้ระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทกึชื�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�งเป็นบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่สามารถถือครองหน่วยลงทนุเกินกว่า 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�บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที�สํานักงานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื :อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

• กองทนุรวมนี :มีชอ่งทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดงักลา่วหรือไม ่อยา่งไร 
-   ผู้ลงทนุสามารถร้องเรียนโดยติดตอ่กบับริษัทจดัการ โทรศพัท์ 0-2657-5757  หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศพัท์ 1207 
หรือผู้ดแูลผลประโยชน์  - ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2128-2316  
-   กองทนุรวมนี :มีนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ 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 

4.  บุคคลที$เกี$ยวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

• ข้อมูลเกี$ยวกับบริษัทจัดการ  

- กรรมการของบริษัทจดัการ มี 8 คน ตามรายชื�อดงัตอ่ไปนี : 

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

- จํานวนกองทนุรวมทั :งหมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ เทา่กบั 108 กองทนุ 

- มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 369,920 ล้านบาท 
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• 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 ประติพทัธิ�พงษ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (16) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
 (17) นายจาตรัุนต์ สอนไว ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ 
 (18) นายชศูกัดิ� อวยพรชยัสกลุ ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ  
 (19) นายพลสิทธิ�  อาหนุยั ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ  
 (20) นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์ ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ 
 (21) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ 
 (22) นางสาวฉัตรแก้ว เกราะทอง ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (23) นายเกียรติศกัดิ�  ปรีชาอนสุรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (24) นายธนียะ  เภาสู ่ นกัวิเคราะห์ 
 (25) นางสาวคณุธิดา  ดนพิูพกัษ์ นกัวิเคราะห์ 
 (26) นายศภุศิษฎ์  เทียนสกุใส  นกัวิเคราะห์ 
 (27) นายโยธิน  พาราพส ุ  นกัวิเคราะห์ 

• รายชื�อผู้จดัการกองทนุ (fund manager) ประวตัิการศกึษา และประสบการณ์การทํางานที�เกี�ยวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม รวมทั :งหน้าที�ความ
รับผิดชอบของผู้จดัการกองทนุดงักลา่ว 

ชื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที$ความรับผิดชอบ 

นายวิพธุ เอื :ออานนัท์ - ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์
และเศรษฐศาสตร์, The University of 
New South Wales 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. เอ็มเอฟซี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัค้าเงินตราตา่งประเทศ 

นายฑลิต โชคทิพย์พฒันา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon 
University, U.S.A. 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
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ชื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที$ความรับผิดชอบ 

นายสาธิต บวัช ู - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี (การเงิน) (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 

นางสาวสาวณีิ สขุศรีวงศ์                  - ปริญญาโท สาขาบญัชี (การเงิน) 
จฬุากรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจ้าหน้าที�วิเคราะห์ 
 

นายปีติ ประติพทัธิ�พงษ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
Rochester Institute of Technology, 
New York 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าที�ฝ่ายลกูค้าบคุคลเเละ
บริการ 

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 
 
 

นายชศูกัดิ� 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 

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

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 
- บ. พลงังานบริสทุธิ� จํากดั (มหาชน) 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี :และ
กองทนุรวมตา่งประเทศ 
- ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายการลงทนุ 

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$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Jอคืนหน่วยลงทุน (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar) และผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee)  

-  รายชื�อผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื :อคืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 
 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื Jอคืนหน่วยลงทุน (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 บริษัท หลกัทรัพย์กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 02-696-0000 
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 02-1038811 
32 บริษัทหลกัทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 02-352-5100 
33 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื :อขายหน่วยลงทนุบรอดเกท (ประเทศไทย) จํากดั 02-2606830-36 
34 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 02-633 6000 
35 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 02-009 8888 
36 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื :อขายหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จํากดั 02-266 6697 
37 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซื :อขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 02-0265100 
38 บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 02-022-1400 
39 ธนาคารซิตี :แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ 02-232-2400 
40 บริษัทหลกัทรัพย์เมอร์ชั�น พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 02-117-7878 

-  รายชื4อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

-  รายชื4อผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 0-2128-2316 
ทั Jงนี J นอกจากหน้าที4ตามที4กําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตั Jงฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที4ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

5.  ช่องทางที$ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี J 

-  ทา่นสามารถทราบข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบักองทนุรวมนี :ได้ที�สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซื :อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ  
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ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี�ยง 

ความเสี$ยงของกองทุนไทย 

1.  ความเสี$ยงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ความเสี�ยงจากภาวะธุรกิจและอตุสาหกรรมที�เกี�ยวข้อง ซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร  

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

กองทนุจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ที�เกี�ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจยัพื :นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือของผู้ออกตราสารเพื�อ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2.  ความเสี$ยงจากความสามารถในการชาํระหนี Jของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ความเสี�ยงจากตราสารหนี :/เงินฝากที�กองทนุรวมไปลงทนุ อาจมีการผิดนัดชําระหนี : โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี :/เงินฝากนั :น ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบี :ยให้กองทนุเมื�อถึงวนัที�ครบกําหนด  

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนี :/เงินฝากที�มีคณุภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี :หรือผู้ออกตราสารหนี :ของบริษัทเอกชนทั�วไปจะต้องได้รับการ
จดัอนัดบัความน่าเชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ขึ :นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี :ภาครัฐ ซึ�งมีความเสี�ยงจากการผิด
นดัชําระหนี :ทั :งเงินต้นและดอกเบี :ยในระดบัตํ�า กองทนุจงึมีความเสี�ยงประเภทนี :ตํ�า 

3.  ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของราคาหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัที�อาจจะเพิ�มสงูขึ :นหรือลดตํ�าลง ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงไปตามราคาตราสารหรือ
ราคาหุ้นที�กองทนุหลักลงทุนหรือมีไว้ และอาจขึ :นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี :ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื :นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของ
บริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื :อขายหุ้น เป็นต้น  ดงันั :น หากราคาหุ้นที�ลงทนุลดลงหรือปรับตวัสงูขึ :น จะส่งผลให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลง
หรือเพิ�มขึ :นได้เชน่กนั 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัสว่นการลงทนุที�เหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ โดยคํานึงถึงสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่การลงทนุในกองทนุหลกั 

4.  ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ได้แก่ ความเสี�ยงจากการที�กองทนุไมส่ามารถจําหน่ายหลกัทรัพย์ที�ลงทนุได้ในราคาที�เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ทั :งนี : การที�กองทนุนําเงินลงทนุ
ไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ BGF World Technology Fund ซึ�งเป็นกองทนุรวมต่างประเทศที�มีนโยบายลงทนุในตราสารทนุของบริษัทตา่งๆ ทั�วโลก ที�
มีธุรกรรมทางเศรษฐกิจที�โดดเดน่ในหมวดเทคโนโลยี ในกรณีที�เกิดเหตกุารณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี�ยงที�ไม่สามารถขายตราสารที�กองทนุ
ลงทนุไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที�ไมเ่หมาะสม สง่ผลให้ผู้ลงทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไมไ่ด้ราคาหรือตามระยะเวลาที�กําหนดไว้    

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

การที�กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี :ที�มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารหนี :ระยะสั :น เพื�อรักษาสภาพคล่องของกองทนุและลด
ความเสี�ยงจากการรับชําระคืน จงึทําให้ชว่ยลดความเสี�ยงด้านสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ที�กองทนุลงทนุได้ 

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

เนื�องจากกองทนุนําเงินลงทนุซึ�งเป็นเงินบาทไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ จึงอาจมีความเสี�ยงที�เกิดจากความผันผวนของอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินของทั :งสองสกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ :นจากวันที�กองทุนเข้าลงทนุเมื�อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที�เข้าลงทนุนั :น (เช่น จาก 
30.00 บาทตอ่ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 29.50 บาท ตอ่ 1 เหรียญสหรัฐ) จะทําให้มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื�อคํานวณเป็นสกลุเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกัน
ข้ามหากคา่เงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 30.50 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ) จะทําให้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเมื�อ
คํานวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึ :น 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

กองทนุจะทําสญัญาซื :อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั :งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมลูค่าเงิน
ลงทนุในต่างประเทศ ซึ�งจะมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสี�ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทนุที�เพิ�มขึ :น ทั :งนี : การ
ป้องกนัความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินดงักลา่ว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี�ยงได้ทั :งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาส
ในการได้รับผลตอบแทนที�มากขึ :น 
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6.  ความเสี$ยงจากการเข้าทาํสัญญาซื Jอขายล่วงหน้า (Leverage Risk):  

การที�กองทนุมีการลงทนุในสญัญาซื :อขายลว่งหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงิน อาจมีความเสี�ยงทางด้านเครดิตของบริษัทที�เป็นคูส่ญัญาซื :อ
ขายลว่งหน้านั :น 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการจะทําการวิเคราะห์สถานะหรืออนัดบัความน่าเชื�อถือของบริษัทที�เป็นคู่สญัญาซื :อขายล่วงหน้าอย่างระมดัระวงั และสมํ�าเสมอ หากมีการปรับตวั
ในทางลบอยา่งมีนยัสําคญั บริษัทจดัการจะพิจารณาปรับเปลี�ยนแผนการลงทนุให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ 

7.  ความเสี$ยงของคู่สัญญาซื Jอขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีการลงทนุในสญัญาซื :อขายลว่งหน้า โดยที�บริษัทจดัการเข้าเป็นคูส่ญัญาที�กระทํานอกศนูย์สญัญาซื :อขายลว่งหน้า (OTC) อาจมีความเสี�ยงที�คู่สญัญา 
(Counterparty) ไมป่ฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่วได้ 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการจะเลือกคู่สญัญากับสถาบันการเงินที�ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื�อถือ 3 อนัดบัแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจดัการจะเลือกสถาบัน
การเงินต่างประเทศที�มีอันดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาวอยู่ในอันดับที�สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบนัการเงินหรือผู้ ได้รับอนญุาตให้
ประกอบธุรกิจสญัญาซื :อขายลว่งหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8.  ความเสี$ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):  

เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากความมั�นคงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที�เกี�ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทนุ รวมถึงข้อจํากัด
ทางด้านกฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศที�กองทนุไปลงทนุ ทั :งนี : ความเสี�ยงดงักล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที�
ลงทนุ  สภาพคลอ่ง  สภาวะตลาด  อตัราเงินเฟ้อ  หรืออตัราแลกเปลี�ยนที�เกี�ยวกบัประเทศนั :นๆ เป็นต้น ซึ�งอาจทําให้กองทนุไมไ่ด้รับผลตอบแทนตามที�คาดหวงัไว้ 

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจดัการจะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเชื�อถือของประเทศ (Country rating) ที�ไปลงทนุ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อความเสี�ยง
ดงักลา่วอยา่งถี�ถ้วนรอบคอบ 

9.  ความเสี$ยงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):  

กองทนุอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ�งรวมถึงข้อจํากัด
ของการเคลื�อนย้ายเงินตราตา่งประเทศเข้า-ออกโดยเสรี สง่ผลให้กองทนุอาจไมส่ามารถนําเงินลงทนุกลบัประเทศได้  

แนวทางการบริหารความเสี�ยง 

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื :นฐานต่างๆ ของประเทศที�
กองทนุลงทนุอยา่งใกล้ชิด เพื�อประเมินความเสี�ยงจากการลงทนุในประเทศนั :นๆ ซึ�งอาจชว่ยลดความเสี�ยงในสว่นนี :ได้ 

 

ความเสี$ยงของกองทุนหลัก 

• ความเสี$ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ปริมาณการซื :อขายหลกัทรัพย์ของกองทนุอาจมีความผนัผวนขึ :นอยูก่บัความรู้สกึของนกัลงทนุที�มีตอ่ตลาด โดยมีความเสี�ยงที�การลงทนุของกองทนุอาจมีสภาพ
คลอ่งน้อยลงซึ�งเป็นการตอบสนองตอ่การเปลี�ยนแปลงของตลาด มมุมองของนกัลงทนุที�เปลี�ยนแปลงไปในทางลบ หรือการแทรกแซงของหน่วยงานกํากับดแูล
หรือรัฐบาล (รวมถึงความเป็นไปได้จากการระงบัการซื :อขายหลกัทรัพย์ของหน่วยงานกํากบัดแูลภายในประเทศ) ในสภาวะเลวร้าย อาจไมมี่ผู้ ต้องการซื :อและไม่
สามารถขายหลกัทรัพย์ได้ในเวลาหรือราคาที�ต้องการ ซึ�งอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่มลูคา่ของกองทนุหรือเสียโอกาสในการลงทนุ 

การลงทนุในตราสารทนุที�ออกโดยบริษัทที�ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทขนาดเล็กหรือขนาดกลาง และบริษัทในประเทศตลาดเกิดใหมอ่าจมีความ
เสี�ยงด้านสภาพคลอ่งของผู้ออกหลกัทรัพย์หรือภาคอตุสาหกรรม หรือหลกัทรัพย์ทั :งหมดในการลงทนุประเภทใดประเภทหนึ�งจะลดลงหรือหายไปทนัทีโดยไม่มี
สญัญาณเตือนลว่งหน้าอนัเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจเลวร้าย เหตกุารณ์ทางการเมืองหรือการตลาด หรือความรู้สกึในทางลบของนกัลงทนุที�มีตอ่ตลาด 

• ความเสี$ยงด้านตราสารทุน (Equity Risks) 

มลูค่าของตราสารทุนมีความผันผวนเป็นรายวนั และกองทนุที�ลงทนุในตราสารทุนอาจขาดทนุจํานวนมากได้ ราคาของตราสารทนุอาจได้รับผลกระทบจาก
หลายปัจจยัเป็นรายบริษัท รวมถึงได้รับผลกระทบจากการพฒันาทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดบัมหภาค รวมทั :งการเปลี�ยนแปลงความรู้สึกของนักลงทนุ 
แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบี :ย ปัจจยัเฉพาะของผู้ออกหลกัทรัพย์ รายงานผลกําไรของบริษัท แนวโน้มด้านประชากร และ
เหตกุารณ์ภยัพิบตัิตา่งๆ  
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• ความเสี$ยงของบริษัทที$มีขนาดเล็ก (Smaller Capitalisation Companies) 

หลกัทรัพย์ของบริษัทที�มีขนาดเล็กอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงด้านตลาดอย่างกะทนัหนัหรือไม่ปกติมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่หรือค่าเฉลี�ยของ
ตลาด บริษัทเหลา่นี :อาจมีสายการผลิต ตลาดหรือแหลง่เงินทนุที�จํากดั หรืออาจขึ :นอยูก่บักลุม่ผู้บริหารบางกลุ่ม การพฒันาบริษัทเหล่านั :นให้ดําเนินงานได้เต็ม
ศกัยภาพต้องใช้เวลานาน อีกทั :งหุ้นของบริษัทขนาดเล็กหลายบริษัทก็ซื :อขายกันไม่บ่อยและมีปริมาณน้อย และอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงด้าน
ราคาอยา่งกะทนัหนัหรือไมป่กติมากกวา่หุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ นอกจากนี : หลกัทรัพย์ของบริษัทขนาดเล็กอาจมีความออ่นไหวตอ่การเปลี�ยนแปลงของตลาด
มากกวา่หลกัทรัพย์ของบริษัทขนาดใหญ่  ปัจจยัเหลา่นี :อาจสง่ผลให้เกิดการผนัผวนของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของหน่วยลงทนุของกองทนุที�สงูกวา่คา่เฉลี�ยได้  

• ความเสี$ยงของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) 

ตลาดเกิดใหมโ่ดยทั�วไปหมายถึงตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศด้อยพฒันา หรือกําลงัพฒันาซึ�งมีการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ และ/หรือตลาดทนุในระดบัตํ�ากว่า
และมีความผนัผวนด้านสกลุเงินและราคาหุ้นที�สงูกวา่  

• ความเสี$ยงด้านข้อจาํกัดการลงทุนในต่างประเทศ (Restrictions on Foreign Investment) 

บางประเทศมีข้อห้ามหรือกําหนดข้อจํากดัในการลงทนุโดยหน่วยงานตา่งประเทศ เชน่ กองทนุรวม บางประเทศบคุคลตา่งชาติต้องได้รับอนมุตัิจากรัฐบาลก่อน
การลงทุน หรือถูกจํากัดจํานวนเงินลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ�ง หรือประเภทของหลักทรัพย์ที�กําหนด บางประเทศอาจจํากัดโอกาสการลงทุนในผู้ ออก
หลกัทรัพย์หรืออตุสาหกรรมที�มีความสําคญัตอ่ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ลกัษณะที�นกัลงทนุตา่งชาติอาจลงทนุในบริษัทในบางประเทศรวมทั :งข้อจํากัดใน
การลงทนุดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การดําเนินงานของกองทนุได้ 

• ความเสี$ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะหมวดธุรกิจ (Funds Investing in Specific Sectors) 

การลงทนุในหลกัทรัพย์เฉพาะหมวดธุรกิจ กองทนุอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทนุที�มีการกระจายการลงทนุในหลายหมวดธุรกิจ บริษัทในหมวดธุรกิจนั :น
อาจมีสายการผลิต ตลาด หรือแหล่งเงินทุนที�จํากัด หรืออาจต้องขึ :นอยู่กับกลุ่มผู้ บริหารบางกลุ่ม จึงอาจได้รับผลกระทบที�เกิดจากวงจรการเปลี�ยนแปลง 
(cyclical changes) อยา่งรวดเร็วของพฤติกรรมนกัลงทนุ และ/หรืออปุสงค์และอปุทานของผลิตภณัฑ์และบริการที�เฉพาะเจาะจง เป็นผลให้ตลาดหุ้นหรือภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ�าเฉพาะในหมวดธุรกิจที�เกี�ยวข้องซึ�งอาจสง่ผลกระทบตอ่การกระจกุตวัการลงทนุ มากกวา่กองทนุที�มีกระจายการลงทนุในหลายหมวดธุรกิจ 

 

หมายเหต:ุ 

(1)  ข้อความในสว่นของกองทนุ BGF World Technology Fund ได้ถกูคดัเลือกมาเฉพาะส่วนที�สําคญัและจดัแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันั :น ในกรณีที�มี
ความแตกตา่งหรือไมส่อดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 

(2)  ในกรณีที�กองทนุหลักมีการแก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการซึ�งบริษัทจดัการเห็นว่าไม่มีนัยสําคญั บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที�จะแก้ไขเพิ�มเติมโครงการให้
สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
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อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี Jเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 

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 ซึ�งมีนโยบายลงทนุในตราสารหนี :และ/หรือตราสารทนุ 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�อเป็นการลงทนุในตา่งประเทศ
หรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยูต่า่งประเทศ โดย

เลือกใช้ credit rating แบบ national scale) 

5. ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี : 
5.1  เป็นตราสารหนี : ตราสารกึ�งหนี :กึ�งทนุ หรือศกุกู ที�ผู้ออกจดัตั :งขึ :นตามกฎหมายไทย หรือสาขา

ของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย 

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 และไมไ่ด้มี

ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคล
ดงันี : 
5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่

ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
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 :นทะเบียนหรือ

อยูใ่นระบบของ regulated market 

ไมเ่กินอตัราดงันี : แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  10% หรือ 
(2)  นํ :าหนกัของตราสารที�ลงทนุใน benchmark  

+ 5% 

6. ทรัพย์สินดงันี : 
6.1  ตราสารที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี :  

6.1.1  เป็นตราสารหนี : ตราสารกึ�งหนี :กึ�งทนุ หรือศกุกูที�ผู้ออกจดัตั :งขึ :นตามกฎหมายไทย และ
เสนอขายตราสารนั :นในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตั :งขึ :นตามกฎหมายตา่งประเทศ 
(แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ. ตา่งประเทศที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศ
ไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

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 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี : แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  10% หรือ 
(2)  นํ :าหนกัของทรัพย์สินที�ลงทนุใน benchmark  

+ 5% 
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6.1.3.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกําหนดวนัชําระหนี : < 397 วนั นบัแตว่นัที�ลงทนุ 
และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักลา่วต้องบคุคลดงันี : 
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�อยูใ่นกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน
ธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึ�งดงันี : แล้วแตอ่ตัราใดจะสงู
กวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  นํ :าหนกัของทรัพย์สินที�ลงทนุ ใน benchmark 

+ 10% 

อัตราส่วนการลงทุนที$คาํนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใช้เงิน 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�กองทนุรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ�มาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending หรือ derivatives) 

-  รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่
เป็นกองทนุรวมที�มีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลี�ย
ตามรอบอายกุองทนุ 

-   อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมที�อายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทั :งนี : เฉพาะกองทุนรวมที�มี
อายโุครงการ > 1 ปี 

2. ทรัพย์สินดงันี : 
2.1  ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใช้เงิน ที�มีเงื�อนไขห้ามเปลี�ยนมือแต่กองทนุรวมได้ดําเนินการให้มี

การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที�กฎหมายกําหนด หรือมีเงื�อนไขให้ 
กองทนุรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากที�มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี : 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. reverse repo ไมเ่กิน 25% 

4. securities lending ไมเ่กิน 25% 

5. total SIP ซึ�งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ของสว่นที� 1 : อตัราสว่นการลงทนุที�คาํนวณตามผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) แตไ่มร่วมถึงตราสารหนี : ตราสารกึ�งหนี :กึ�งทนุ ศกุกู 
หรือตราสาร Basel III ที�มีลกัษณะครบถ้วนดงันี : 
5.1  มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 สว่นที� 1 : อตัราสว่นการลงทนุที�คาํนวณตาม 

ผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัตํ�ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ซื Jอหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม    

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินทั :งหมด หกัด้วย มลูคา่หนี :สินทั :งหมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และคา่ใช้จา่ยที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ณ วนัที�คํานวณ)  1/ 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
1.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั Jงหมดที$ประมาณการได้   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไมเ่กิน 4.6545 0.9978 
- ชนิดจา่ยเงินปันผล  ไมเ่กิน 4.6545 ยงัไมเ่ปิดขายหน่วยลงทนุ 

� คา่ธรรมเนียมการจดัการ   
- ชนิดสะสมมลูคา่ ไมเ่กิน 2.1400 0.8025 
- ชนิดจา่ยเงินปันผล ไมเ่กิน 2.1400 ยงัไมเ่ปิดขายหน่วยลงทนุ 

� คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์   
- ชนิดสะสมมลูคา่ ไมเ่กิน 0.1070 0.0348 
- ชนิดจา่ยเงินปันผล ไมเ่กิน 0.1070 ยงัไมเ่ปิดขายหน่วยลงทนุ 

� คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ   
- ชนิดสะสมมลูคา่ ไมเ่กิน 0.1605  0.1605 
- ชนิดจา่ยเงินปันผล ไมเ่กิน 0.1605 ยงัไมเ่ปิดขายหน่วยลงทนุ 

� คา่ธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทนุ ไมมี่ ไมมี่ 
� คา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที�จา่ยจริง ตามที�จา่ยจริง 
� คา่ใช้จา่ยในการจดัให้มีผู้ประกนั ไมมี่ ไมมี่ 
� คา่ใช้จา่ยที�เกี�ยวข้องกบัการปฏิบตัิการกองทนุ ไมเ่กิน 1.0700  ยงัไมเ่รียกเก็บ 
� คา่ใช้จา่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และสง่เสริมการขาย 

-  ในชว่งเสนอขายหน่วยลงทนุครั :งแรก 
 

 
ตามที�จา่ยจริง และไมเ่กิน 1.070  

ของจํานวนเงินทนุจดทะเบียน 

 
ยงัไมเ่รียกเก็บ 

 
-  หลงัการเสนอขายหนว่ยลงทนุครั :งแรก ตามที�จา่ยจริง แตไ่มเ่กิน 1.070  

ของ NAV ถวัเฉลี�ยตอ่ปี 
ยงัไมเ่รียกเก็บ 

2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที$ประมาณการไม่ได้   
� คา่ใช้จา่ยที�เกิดขึ :นเพื�อการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ หรือ
คา่ใช้จา่ยตา่งๆ อื�นใดที�เกิดขึ :นจากการทํารายการซื :อขายหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินในตา่งประเทศ ตามที�จา่ยจริง เชน่ คา่ธรรมเนียมในการโอนเงินใน
ตา่งประเทศ หรือ คา่สง่เอกสารไปตา่งประเทศ เป็นต้น 

ตามที�จา่ยจริง ตามที�จา่ยจริง 

ค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจากผู้ สั$งซื Jอหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ)  1/ 

 อัตราตามโครงการ เรียกเก็บจริง 
�  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ 

- ชนิดสะสมมลูคา่  
(ในชว่งการเสนอขายครั Jงแรก และภายหลงัการเสนอขายครั Jงแรก) 

 
ไมเ่กิน 2.00  

 
1.50 

- ชนิดจา่ยเงินปันผล ไมเ่กิน 2.00 ยงัไมเ่ปิดขายหน่วยลงทนุ 
� คา่ธรรมเนียมการรับซื Jอคืนหน่วยลงทนุ   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไมเ่กิน 2.00  ยงัไมเ่รียกเก็บ 
- ชนิดจา่ยเงินปันผล ไมเ่กิน 2.00  ยงัไมเ่ปิดขายหน่วยลงทนุ 

� คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี4ยนหน่วยลงทนุเข้า  2/   
- ชนิดสะสมมลูคา่ 

(ในชว่งการเสนอขายครั Jงแรก และภายหลงัการเสนอขายครั Jงแรก) 
ไมเ่กิน 2.00  1.50 

- ชนิดจา่ยเงินปันผล ไมเ่กิน 2.00  ยงัไมเ่ปิดขายหน่วยลงทนุ 
� คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี4ยนหน่วยลงทนุออก  2/   

- ชนิดสะสมมลูคา่ ไมเ่กิน 2.00  ยงัไมเ่รียกเก็บ 
- ชนิดจา่ยเงินปันผล ไมเ่กิน 2.00  ยงัไมเ่ปิดขายหน่วยลงทนุ 

� คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ไมเ่กิน 10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 
และ เศษของ 1,000  

ไมเ่กิน 10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 
และ เศษของ 1,000 

หมายเหตุ :  
1/   คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จา่ยที�เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผู้สั�งซื :อหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ

ภาษีอื�นใดแล้ว 
2/   บริษัทจดัการจะไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทนุระหวา่งชนิดหน่วยลงทนุภายใต้กองทนุนี : 
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             - กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ - ***              บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุ กรงุศรี จํากัด       

คาํเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณาร่างหนงัสือชี :ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี :มิได้เป็นการแสดงวา่สํานกังานได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนังสือชี :ชวน
ของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที�เสนอขายนั :น 

บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทนุ กรุงศรี จํากัด อาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที�
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากัด ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อกองทนุรวม ซึ�งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทนุรวม ทั :งนี :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอื�นเพิ�มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการใช้ข้อมลูในอดีตในการคํานวณคา่สมับรูณ์ของค่าสมัประสิทธิ�สหสมัพนัธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทนุจึงมีความเสี�ยง หากสินค้า
หรือตวัแปรที�สญัญาซื :อขายลว่งหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที�ต้องการลดความเสี�ยงเคลื�อนไหวในทิศทางที�ไมเ่ป็นไปตามข้อมลูในอดีต ซึ�งอาจส่งผลให้การ
เข้าทําสญัญาซื :อขายลว่งหน้าไมส่ามารถลดความเสี�ยงได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

กองทนุรวมนี :ลงทนุกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทนุจงึควรพิจารณาการกระจายความเสี�ยงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

ในเอกสำรฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ควำมจะแสดงให้เห็นเป็นควำมหมำยอ่ืน ค ำจ ำกดัควำมตำ่ง ๆ ให้มีควำมหมำยตำมที่ให้ไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
กองทนุ/กองทนุเปิด/กองทนุรวม หมำยถึง กองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์  
 
กองทนุหลกั หมำยถึง กองทนุตำ่งประเทศที่กองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควติีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์ น ำเงินสว่นใหญ่ไปลงทนุ  
 
กองทนุตำ่งประเทศ หมำยถึง กองทนุที่จดัตัง้และจดักำรในตำ่งประเทศ หรือกองทนุอ่ืนใดที่มีลกัษณะเชน่เดียวกนันี ้ 
 
หน่วยลงทนุ หมำยถึง หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์ 
 
บริษัทจดักำร หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั  
 
ผู้ รับฝำกทรัพย์สินในตำ่งประเทศ หมำยถึง ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ และ/หรือผู้ รับฝำกหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ  
 
ผู้สนบัสนนุ หมำยถึง ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับกำรจดทะเบียนหรือได้รับอนญุำตให้ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มหีลกัทรัพย์ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์กรุงเทพ  
 
ตลำดหลกัทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
วนัท ำกำร หมำยถึง วนัเปิดท ำกำรตำมปกติของบริษัทจดักำร และ/หรือ วนัท ำกำรของกองทนุหลกั  
 
วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุตำมที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนดไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญัและ/หรือ
ชอ่งทำงอ่ืนใดตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร  
 
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุต้นทำง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง 
(“กองทนุปลำยทำง”) ในกลุม่ “กรุงศรีไทยแลนด์” ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร  
 
ค ำเสนอซือ้ หมำยถึง ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำรเป็นกำรทัว่ไปที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ต้องปฏิบตัิตำมประกำศวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร 
ในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ำกิจกำร  
 
มลูคำ่หน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิหำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัท ำกำรที่ค ำนวณ  
 
รำคำขำยหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุว้ในโครงกำร บวกด้วยคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วย
ลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
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รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุว้ในโครงกำร หกัด้วยคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
 
รำคำขำยหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุ
ไว้ในโครงกำร บวกด้วยคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
 
รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทุนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค ำนวณโดย
วิธีกำรที่ระบไุว้ในโครงกำร หกัด้วยคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
 
แก้ไขรำคำย้อนหลงั หมำยถึง แก้ไขรำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องให้เป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องโดยแก้ไขรำคำย้อนหลงัตัง้แตว่นัที่รำคำหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั  
 
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุที่มีรำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือกำรจำ่ยเงินซึง่มี
มลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุทีถู่กต้อง แทนกำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุ  
 
กิจกำร หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหำชน จ ำกดั  
 
สถำบนักำรเงิน หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถำบนักำรเงิน  
 
สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุำตและจดทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ท ำกำรสง่เสริมและพฒันำธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที่เก่ียวกบักำรจดักำรลงทนุ  
 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
วงเงินรับอนญุำต หมำยถึง วงเงินที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือธนำคำรแหง่ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย
ใดๆ อนญุำตหรือเห็นชอบให้กองทนุ โดยบริษัทจดักำรสำมำรถเคลื่อนย้ำยเงินลงทนุเพ่ือไปลงทนุในตำ่งประเทศได้  
 
กรมธรรม์ประกนัชีวิต หมำยถึง กรมธรรม์ประกนัชีวิตที่ได้รับกำรอนมุตัิจำกกรมกำรประกนัภยั  
 
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หมำยถึง กรมธรรม์ที่บริษัทประกนัชีวิตออกให้ผู้ เอำประกนัภยั เพื่อเป็นหลกัฐำนวำ่ผู้ เอำประกนัภยัและบริษัท
ประกนัภยัได้มีกำรท ำสญัญำประกนัชวีิตและสญัญำกำรลงทนุในหน่วยลงทนุ โดยมีข้อตกลงวำ่ผู้ เอำประกนัจะช ำระเงินคำ่เบีย้ประกนัชีวิตให้แก่
บริษัทประกนัชีวติส ำหรับกำรให้ควำมคุ้มครองตอ่กำรมรณะหรือกำรจำ่ยเงินเม่ือทรงชีพ และผู้ เอำประกนัภยัจะช ำระเงินคำ่หน่วยลงทนุเพ่ือลงทนุใน
กองทนุรวมโดยผ่ำนบริษัทประกนัชีวิตในฐำนะตวัแทนสนบัสนนุ  
 
บริษัทประกนัชีวติ หมำยถึง บริษัทประกนัชีวิตตำมกฎหมำยวำ่ด้วยประกนัชวีติ  
 
ค าอธิบายศัพท์เร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์  
 
“กลุม่กิจกำร” หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีทีส่ภำวิชำชีพบญัชีก ำหนดให้จดัท ำงบกำรเงินรวม  
 
“กองทนุฟืน้ฟ”ู หมำยถึง กองทนุเพื่อกำรฟืน้ฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
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“กองทนุรวมเปิด” หมำยถึง กองทนุรวมประเภทรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
“กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย” หมำยถึง กองทนุรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพ่ือสง่เสริมกำรพฒันำตลำดพนัธบตัรสกลุเงินท้องถ่ินในภมิูภำคตำมโครงกำร
จดัตัง้กองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตำมมติของที่ประชมุกลุม่ธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia 
and Pacific Central Banks (EMEAP)  
 
“กองทนุรวมวำยภุกัษ์” หมำยถึง กองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้ตำมมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2546  
 
“กองทนุ AI” หมำยถึง กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใชร่ำยยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กองทนุ buy & hold” หมำยถึง กองทนุรวมที่มุง่เน้นลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้จนครบก ำหนดอำยขุองทรัพย์สิน หรือครบอำยุ
ของรอบกำรลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอำยขุองกองทนุรวม  
 
“กองทนุ CIS ตำ่งประเทศ” หมำยถึง กองทนุที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศซึง่มีลกัษณะเป็นโครงกำรลงทนุแบบกลุม่ (collective investment 
scheme) ทัง้นี ้ไมว่ำ่กองทนุดงักลำ่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใดแตไ่มร่วมถึงกองทนุ property และกองทนุ infra ที่จดัตัง้ขึน้ตำม
กฎหมำยตำ่งประเทศ  
 
“กองทนุ ETF ตำ่งประเทศ” หมำยถึง กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ  
 
“กองทนุ infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลงทนุในทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศตำ่ง ๆ ซึง่ได้แก่  
1. กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยวำ่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลำดทุน  
2. กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนตำ่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในกำรลงทนุในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทุน
รวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไม่วำ่กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนดงักลำ่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“กองทนุ LTF” หมำยถึง กองทนุรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund)  
 
“กองทนุ property” หมำยถึง กองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัอสงัหำริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ที่อยูภ่ำยใต้บงัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์  
2. ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“กองทนุ UI” หมำยถึง กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุสถำบนัหรือผู้ลงทนุรำยใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กำรลดควำมเสี่ยง” หมำยถึง กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรลงทนุโดยกำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำใน derivatives ที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
1. ไมมี่วตัถปุระสงค์เพ่ือหำผลประโยชน์โดยกำรเก็งก ำไร (speculate)  
2. มีผลให้ควำมเสี่ยงในกำรลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง  
3. เป็นกำรลดควำมเสี่ยงทัว่ไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของทรัพย์สินที่ต้องกำรลดควำมเสี่ยง  
4. สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ  
 
“โครงกำร” หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
“เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำก” หมำยถึง ทรัพย์สินดงันี ้ 
1. เงินฝำก บตัรเงินฝำก ใบรับฝำกเงิน เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอื่นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัเงินฝำก  
2. สลำกออมทรัพย์ที่ออกตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธนำคำรออมสิน  
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“เงินฝำกอิสลำม” หมำยถึง ข้อตกลงที่เป็นไปตำมหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกัษณะที่เทียบเคียงได้กบัเงินฝำก โดยคูส่ญัญำที่เทียบเคียงได้กบัผู้
ฝำกสำมำรถเรียกคืนเงินต้นจำกคูส่ญัญำฝ่ำยที่เทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝำกได้เต็มจ ำนวน ณ เวลำใด ๆ  
 
“ดชันีกลุม่สินค้ำโภคภณัฑ์” หมำยถึง ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้ำโภคภณัฑ์หลำยชนิด  
 
“ดชันีเงินเฟ้อ” หมำยถึง ดชันีที่จดัท ำขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสะท้อนอตัรำเงินเฟ้อ  
 
“ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ” ตรำสำรทำงกำรเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภำพเป็นหุ้นได้  
 
“ตรำสำรภำครัฐไทย” หมำยถึง ตรำสำรดงันี ้ 
1. ตัว๋เงินคลงั  
2. พนัธบตัรรัฐบำล หรือพนัธบตัร ธปท.  
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุ้นกู้  ที่กระทรวงกำรคลงัหรือกองทนุฟืน้ฟเูป็นผู้ มีภำระผกูพนั  
 
“ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ” หมำยถึง ตรำสำรที่มีรูปแบบท ำนองเดียวกบัตรำสำรภำครัฐไทยที่รัฐบำลตำ่งประเทศ กระทรวงกำรคลงั ธนำคำรกลำง 
หรือหน่วยงำนของรัฐบำลตำ่งประเทศ หรือองค์กำรระหวำ่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค ำ้ประกนั แตไ่มร่วมถึงตรำสำรที่ออกโดยองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินของประเทศนัน้  
 
“ตรำสำร Basel III” หมำยถึง ตรำสำรเพ่ือกำรนบัเป็นเงินกองทนุของสถำบนักำรเงินไมว่ำ่ตำมกฎหมำยไทยหรือตำ่งประเทศ ที่มีกำรอ้ำงอิงจำก
หลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูลสถำบนักำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)  
 
“ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ” หมำยถึง ศนูย์กลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จดัให้มีขึน้เพ่ือกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในตำ่งประเทศ โดยมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้ 
1. มีกำรรวบรวมค ำเสนอซือ้เสนอขำยหลกัทรัพย์จำกผู้ เสนอซือ้หลำยรำยและผู้ เสนอขำยหลำยรำย  
2. มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์หรือจดัให้มีระบบ ซึง่ก ำหนดเก่ียวกบัวิธีกำรในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไว้เป็นกำรลว่งหน้ำ โดยผู้ ให้บริกำรไมอ่ำจใช้ดลุย
พินิจในกำรจดักำรซือ้ขำยเป็นประกำรอ่ืน และผู้ เสนอซือ้เสนอขำยยินยอมที่จะผกูพนัตำมหลกัเกณฑ์หรือระบบนัน้  
 
“ธปท.” หมำยถึง ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
 
“ธพ.” หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย์  
 
“บค.” หมำยถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
 
“บง.” หมำยถึง บริษัทเงินทนุ  
 
“บล.” หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์  
 
“บลจ.” หมำยถึง บล. ที่ได้รับใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรจดักำรกองทนุรวม หรือกำรจดักำรกองทนุสว่นบคุคล  
 
“บริษัทจดทะเบียน” หมำยถึง บริษัททีมี่หลกัทรัพย์ที่ได้รับกำรจดทะเบียนหรือได้รับกำรอนญุำตให้ท ำกำรซือ้ขำยได้ใน SET  
 
“บริษัทยอ่ย” หมำยถึง บริษัทยอ่ยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำและ
เปิดเผยลำ่สดุ ทัง้นี ้หำกไมมี่งบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นที่ปรำกฏในบญัชีรำยชื่อผู้ ถือหุ้นลำ่สดุ  
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“บริษัทใหญ่” หมำยถึง บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำและ
เปิดเผยลำ่สดุ ทัง้นี ้หำกไมมี่งบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นที่ปรำกฏในบญัชีรำยชื่อผู้ ถือหุ้นลำ่สดุ  
 
“แบบ filing” หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์  
 
“ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์” หมำยถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงซึง่ก ำหนดให้เป็นหลกัทรัพย์ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยกำรก ำหนดประเภทหลกัทรัพย์เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 6)  
 
“ผู้ มีภำระผกูพนั” หมำยถึง ผู้ที่มีภำระผกูพนัในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะผู้ออก ผู้สัง่จำ่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้
ประกนั แล้วแตก่รณี  
 
“ศนูย์ซือ้ขำยderivatives” หมำยถึง ศนูย์ซือ้ขำยดงันี ้ 
1. ศนูย์ซือ้ขำย derivatives ที่ได้รับใบอนญุำตตำมกฎหมำยวำ่ด้วยสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ  
2. ศนูย์ซือ้ขำย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึน้และให้บริกำรได้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศและได้รับกำรยอมรับจำกส ำนกังำน  
 
“หน่วย CIS” หมำยถึง หน่วยของกองทนุอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยูภ่ำยใต้บงัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใชร่ำยยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั และกองทนุสว่นบคุคล  
2. หน่วยของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศ  
 
“หน่วย infra” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนซึง่อยูใ่นรูปแบบอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี  ้ 
1. กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยวำ่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
2. กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนตำ่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย ตำ่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในกำรลงทนุในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไมว่ำ่จะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“หนว่ย property” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัอสงัหำริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี  ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ที่อยูภ่ำยใต้บงัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์  
2. ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“หุ้นกู้ ระยะสัน้” หมำยถึง หุ้นกู้ที่มีก ำหนดเวลำช ำระหนีไ้มเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัที่ออกหุ้นกู้   
 
“B/E” หมำยถึง ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange)  
 
“benchmark” หมำยถึง ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีที่มีกำรเผยแพร่อยำ่งกว้ำงขวำงและสอดคล้องกบันโยบำยกำร
ลงทนุของกองทนุนัน้  
 
“CIS operator” หมำยถึง บคุคลดงันี ้ 
1. บลจ.ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือ  
2. ผู้ท ำหน้ำที่บริหำรจดักำรกองทนุ CIS ตำ่งประเทศ  
 
“concentration limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมควำมมีสว่นได้เสียในกิจกำรทีล่งทนุ  
 
“counterparty limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่คูส่ญัญำ  
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“CRA” หมำยถึง สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน เว้นแตท่ี่ก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ
ในภำคผนวก 5 สว่นที่ 5  
 
“credit derivatives” หมำยถึง derivatives ที่มีลกัษณะเป็นกำรเคลื่อนย้ำยควำมเสี่ยงด้ำนเครดติของทรัพย์สินที่ได้รับกำรประกนัควำมเสี่ยงจำก
คูส่ญัญำฝ่ำยหนึ่งไปยงัคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคูส่ญัญำฝ่ำยหนึ่งซึง่มีภำระผกูพนัที่จะต้องช ำระเงินให้แก่คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 
เม่ือเกิดเหตกุำรณ์ที่มีผลตอ่กำรช ำระหนี ้(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับกำรประกนัควำมเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือคำ่ธรรมเนียมส ำหรับ
กำรมีภำระผกูพนัดงักลำ่ว  
 
“credit event” หมำยถึง เหตกุำรณ์ที่เก่ียวข้องกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมที่ระบใุนข้อตกลงของตรำสำรหรือสญัญำ  
 
“credit rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่จดัท ำโดย CRA ซึง่เป็นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรหรือสญัญำ  
 
“currency risk” หมำยถึง ควำมเสี่ยงด้ำน FX  
 
“delta” หมำยถึง อตัรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสญัญำ กบัรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสญัญำ แล้วแตก่รณี  
 
“derivatives” หมำยถึง สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ  
 
“derivatives on organized exchange” หมำยถึง derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำย derivatives  
 
“discount rate” หมำยถึง อตัรำสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่มีกำรลงทนุที่จะใช้ในกำรค ำนวณมลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรนัน้  
 
“DW” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants)  
 
“foreign REIT” หมำยถึง กองทรัสต์หรือกองอสงัหำริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในกำรลงทนุ ใน
อสงัหำริมทรัพย์หรือในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ทัง้นี ้ไม่วำ่กองทรัสต์หรือกองดงักลำ่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“FX” หมำยถึง อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ (Foreign Exchange)  
 
“GMS” หมำยถึง ประเทศกลุม่อนภุมิูภำคลุม่แมน่ ำ้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ได้แก่ รำชอำณำจกัรกมัพชูำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว สำธำรณรัฐแหง่สหภำพเมียนมำร์ สำธำรณรัฐสงัคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรัฐประชำชนจีน (เฉพำะมณฑลยนูนำน)  
 
“group limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมกลุม่กิจกำร โดยกำรน ำอตัรำสว่นกำรลงทนุในแตล่ะบริษัทที่อยูใ่นกลุม่กิจกำรมำค ำนวณ
รวมกนั  
 
“guarantor rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของผู้ มีภำระผกูพนัในฐำนะผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั  
 
“international scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัที่ใช้เปรียบเทียบระหวำ่งประเทศ  
 
“investment grade” หมำยถึง credit rating ในระดบัทีส่ำมำรถลงทนุได้  
 
“IOSCO” หมำยถึง International Organization of Securities Commissions  
 
“IPO” หมำยถึง กำรเสนอขำยตรำสำรตอ่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public Offering)  
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“issue rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน  
 
“issuer rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผู้ออกตรำสำรหรือคูส่ญัญำ  
 
“market price” หมำยถึง มลูคำ่ตำมรำคำตลำด  
 
“MF” หมำยถึง กองทนุรวม (Mutual Fund)  
 
“MMF” หมำยถึง กองทนุรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)  
 
“national scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัที่ใช้เปรียบเทียบภำยในประเทศ  
 
“NAV” หมำยถึง มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ (Net Asset Value)  
 
“net exposure” หมำยถึง มลูคำ่กำรลงทนุสทุธิในทรัพย์สินไมว่ำ่เป็นกำรลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่ำนกำรลงทนุในตรำสำรหรือสญัญำที่ให้
ผลตอบแทนโดยอ้ำงอิงอยูก่บัทรัพย์สิน ซึง่เป็นผลให้กองทนุมีควำมเสี่ยงในทรัพย์สินนัน้  
 
“Non-retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมที่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผู้ลงทนุประเภทสถำบนั ซึง่อยูภ่ำยใต้บงัคบัของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใชร่ำยยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั 
และกองทนุสว่นบคุคล  
 
“notional amount” หมำยถึง มลูคำ่ตำมหน้ำสญัญำของ derivatives  
 
“obligation” หมำยถึง ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตำม credit derivatives อ้ำงอิงถึง (obligation category & obligation 
characteristics)  
 
“options” หมำยถึง สญัญำที่มีลกัษณะตำม (3) ของนิยำม “สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ” ในมำตรำ 3 แหง่พระรำชบญัญัติสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ พ.ศ. 
2546  
 
“OTC derivatives” หมำยถึง derivatives ซึง่ซือ้ขำยนอกศนูย์ซือ้ขำย derivatives  
 
“P/N” หมำยถึง ตัว๋สญัญำใช้เงิน (Promissory Note)  
 
“portfolio duration” หมำยถึง อำยเุฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทนุ ซึง่ได้จำกกำรค ำนวณคำ่ตำมมำตรฐำนสำกล  
 
“product limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สนิ  
 
“PVD” หมำยถึง กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ (Provident Fund)  
 
“regulated market” หมำยถึง ศนูย์กลำงที่จดัชอ่งทำงกำรสื่อสำรระหวำ่งผู้ ค้ำเพื่อให้เกิดกำรเจรจำตอ่รองซือ้ขำยตรำสำรระหวำ่งกนัได้ รวมทัง้ให้
ข้อมลูตำ่งๆ ที่เก่ียวกบัตรำสำรนัน้ โดยศนูย์กลำงดงักลำ่วอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลด้ำนหลักทรัพย์
หรือตรำสำรที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัหลกัทรัพย์  
 
“repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน (repurchase agreement)  
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“retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail Mutual Fund)  
 
“reverse repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repurchase agreement)  
 
“SBL” หมำยถึง ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)  
 
“securities lending” หมำยถึง ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์  
 
“SET” หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
“share warrants” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น  
 
“single entity limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญำ  
 
“SIP” หมำยถึง Specific Investment Products  
 
“SN” หมำยถึง ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Note)  
 
“sovereign rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผู้ออกตรำสำรมีถ่ินที่อยู ่ซึง่เป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผิดนดั
ช ำระหนีข้องรัฐบำลของประเทศนัน้  
 
“TBMA” หมำยถึง สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association)  
 
“TSFC” หมำยถึง บล. ที่ได้รับใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) 
ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
“TSR” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้นเพ่ิมทนุที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)  
 
“underlying” หมำยถึง สินค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้ำงอิง  
 
“WFE” หมำยถึง World Federation of Exchanges  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์  
 
1.2. ชื่อโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  Krungsri World Tech Equity Hedged FX Fund  
 
1.3. ชื่อยอ่ :  KFHTECH  
 
1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยหลำยครัง้  
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1.6. กำรก ำหนดอำยโุครงกำร :  ไมก่ ำหนด  
 
1.7. อำยโุครงกำร : -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8. อำยโุครงกำรถึงวนัที่ (กรณีก ำหนดอำยเุป็นชว่งเวลำ) : -  
 
1.9. เง่ือนไข (อำยโุครงกำร) :  
 
(1) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุที่อยูร่ะหวำ่งกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและยตุกิำรขำยหน่วยลงทนุ เชน่ กรณี
เกิดเหตกุำรณ์ที่มีผลกระทบในทำงลบตอ่กำรลงทนุของกองทนุซึง่พิจำรณำแล้วอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่ผู้ลงทนุในระยะยำวได้ เป็นต้น โดย
บริษัทจดักำรจะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบถึงกำรยตุิกำรขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่วภำยใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ยตุิ
กำรขำยหน่วยลงทนุนัน้ และให้กำรอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัที่แจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะ
คืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุให้แกผู่้ซือ้หน่วยลงทนุตำมสดัสว่นของเงินคำ่ซือ้
หน่วยลงทนุภำยใน 15 วนันบัแตว่นัที่กำรอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง และหำกบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยใน
ก ำหนดเวลำดงักลำ่วได้อนัเน่ืองจำกควำมผิดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 7.50 ตอ่ปีนบัแตว่นัที่ครบ
ก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่ช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน  
 
(2) ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกแล้ว ปรำกฏวำ่ไมมี่ตรำสำรทีส่ำมำรถลงทนุได้อยำ่งเหมำะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้
ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุโดยบริษัทจดักำรจะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
ภำยใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสดุท้ำยของกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์
ใด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุให้แกผู่้ซือ้หน่วยลงทนุตำมสดัสว่นของเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 7 วนันบัตัง้แตว่นัถดั
จำกวนัสดุท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และหำกบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่วได้อนั
เน่ืองจำกควำมผิดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 7.50 ตอ่ปีนบัแตว่นัที่ครบก ำหนดเวลำนัน้จนถึงวนัที่
ช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน  
 
1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  
 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  
 
2.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร : 3,000,000,000.00 บำท 
 
2.2. เง่ือนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร) :  
 
ภำยหลงัจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม บริษัทจดักำรอำจจะด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุโครงกำรโดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว และไมถื่อวำ่เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด  
 
2.3. มลูคำ่ทีต่รำไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหนว่ยลงทนุ : 300,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. รำคำของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท  
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2.6. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFHTECH-A 2,000.00 บำท 

2. KFHTECH-D 2,000.00 บำท 
 
2.7. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFHTECH-A 2,000.00 บำท 

2. KFHTECH-D 2,000.00 บำท 
 
2.8. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFHTECH-A 2,000.00 บำท 

2. KFHTECH-D 2,000.00 บำท 
 
2.9. จ ำนวนหนว่ยลงทนุขัน้ตำ่ของกำรสัง่ขำยคืน :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFHTECH-A 200.00 หน่วย  

2. KFHTECH-D 200.00 หน่วย  
 
2.10. มลูคำ่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFHTECH-A ไมก่ ำหนด 

2. KFHTECH-D ไมก่ ำหนด 
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFHTECH-A 200.00 หน่วย  

2. KFHTECH-D 200.00 หน่วย  
 
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ไมมี่  
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงกำร :  
 
เพ่ือระดมทนุจำกผู้ลงทนุทัว่ไปและน ำเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศ ซึง่มีนโยบำยลงทนุในตรำสำรทนุของบริษัทตำ่งๆ ทั่ว
โลก ที่มีธุรกรรมทำงเศรษฐกิจที่โดดเดน่ในหมวดเทคโนโลยี เพ่ือโอกำสได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกบันโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุ
อำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง และสงัคมของประเทศที่ลงทนุได้  
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3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ตรำสำรทนุ  
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  
- กองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund ) 
     ชื่อกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : BGF World Technology Fund 
     กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขำยในประเทศ : ลกัเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) 
     เป็นกองทนุ UCITS  
- กองทนุรวมหมวดอตุสำหกรรม (Sector Fund) 
     Sector ของกองทนุ : ICT 
 
3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในตำ่งประเทศ : กองทนุรวมที่เน้นลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงตำ่งประเทศ  
วงเงินกำรลงทนุในตำ่งประเทศบำงสว่น ไมเ่กิน  ล้ำนเหรียญ  
 
3.5. นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ำมี) :   

กำรกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน  
 
บริษัทจดักำรอำจกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ือบริหำรสภำพคลอ่งของกองทนุเป็นกำรชัว่ครำวได้ โดย ณ สิน้วนัใด 
อตัรำสว่นกำรกู้ยืมและกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน เม่ือรวมกันแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้น
แตก่ำรเกินอตัรำสว่นดงักลำ่วมิได้เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ิมเติม ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
 
3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงค์ของกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ : ที่มิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดควำมเสี่ยง (Non-Hedging)  
มีนโยบำยกำรลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซ้อน  
3.6.2 วิธีกำรในกำรค ำนวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อตัรำสว่นกำรลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00  
 
3.7. กำรลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ  
 
3.8. กลยทุธ์กำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  อ่ืน ๆ  
- กองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์ มุง่หวงัให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทนุหลกั (Passive Management) สว่นกองทนุหลกั 
BGF World Technology Fund มุง่หวงัให้ผลประกอบกำรสงูกวำ่ดชันีชีว้ดั (Active Management)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้ำงอิง (Benchmark) :   

1. ดชันี MSCI AC World Information Technology Index สดัสว่น (%): 100.00 
หมำยเหต:ุบริษัทจดักำรจะใช้ตวัชีว้ดัตำมกองทนุหลกัในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยต้นทนุกำรป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบ
กบัคำ่สกลุเงินบำท ณ วนัที่ค ำนวณผลตอบแทน 

หมำยเหต:ุ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ริษัทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึง่อยูภ่ำยใต้กรอบนโยบำยกำร
ลงทนุที่ก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำอยำ่งชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเก่ียวกบั
ตวัชีว้ดั และเหตผุลในกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลำ่วผ่ำนกำรลงประกำศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำร ภำยในเวลำที่ผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
ข้อมลูในกำรตดัสินใจลงทนุได้  
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อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้อก ำหนดของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ และ/หรือ ประกำศ 
ข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เก่ียวกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัใน
กำรใช้เปรียบเทียบในกรณีทีผู่้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ด้จดัท ำหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัรำดงักลำ่วอีกตอ่ไป โดยบริษัทบริษัทจดักำรจะแจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงดงักลำ่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำผำ่นกำรประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร ภำยในเวลำที่ผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
ข้อมลูกำรตดัสินใจลงทนุได้  
 
3.10. ลกัษณะกำรจำ่ยผลตอบแทนของกองทนุ :  จำ่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน  
 
3.11. รำยละเอียดเก่ียวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศที่มีเป้ำหมำยให้ผลตอบแทนในกำรถือครองหน่วยลงทนุในระยะยำว โดยจะลงทนุใน
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศเพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ช่ือ BGF 
World Technology Fund (Class D2 USD) (“กองทนุหลกั”) ซึง่มีนโยบำยลงทนุในตรำสำรทนุของบริษัทตำ่งๆ ทัว่โลกที่มีธุรกรรมทำงเศรษฐกิจที่
โดดเดน่ในหมวดเทคโนโลยี ทัง้นี ้กองทนุหลกัดงักลำ่วบริหำรจดักำรโดย BlackRock Luxembourg S.A. และเป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้และจด
ทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ตำมระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 
ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึง่เป็นสมำชิกสำมญัของ International Organizations 
of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
 
บริษัทจดักำรจะลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกลุเงินหลกั และกองทนุหลกัจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลำยสกลุเงิน เชน่ เงิน
เหรียญสหรัฐ หยวนจีน ยโูร เยนญ่ีปุ่ น เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรเปลี่ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสกลุเงินยโูร ฮอ่งกงดอลลำร์ หรือ
สกลุเงินอ่ืนใดในภำยหลงัก็ได้ โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสกลุเงินที่ใช้ในกำรซือ้ขำยหนว่ย
ลงทนุของกองทนุหลกั ซึง่บริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงประโยชน์ของกองทนุเป็นส ำคญั บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั 
โดยสง่จดหมำยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำย และประกำศไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 
 
อนึ่ง กองทนุหลกัข้ำงต้นมีกำรเสนอขำยในหลำย Class ซึง่สำมำรถลงทนุได้ทัง้ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือผู้ลงทนุสถำบนั โดยแตล่ะ Class ของหน่วย
ลงทนุอำจมีควำมแตกตำ่งกนัในเร่ืองของนโยบำยกำรจดัสรรก ำไร/ผลตอบแทน คำ่ธรรมเนียม หรือคณุสมบตัิของผู้ลงทนุ เป็นต้น ซึง่บริษัทจดักำรจะ
พิจำรณำเลือกลงทนุใน Class D2 USD (เป็น Class ที่เสนอขำยให้กบันกัลงทนุทัว่ไป ซึง่ท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุในสกลุเงินเหรียญสหรัฐ และไมมี่
กำรจำ่ยเงินปันผล) อยำ่งไรก็ดี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทนุตำมควำมเหมำะสมในภำยหลงัก็ได้ 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของกองทนุ โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 
15 วนั โดยสง่จดหมำยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำย และประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 
(รำยละเอียดของประเภทของ Share classes สำมำรถดเูพ่ิมเติมได้จำกหนงัสอืชีช้วนของกองทนุหลกัจำกเว็บไซต์ของกองทนุหลกั)  
 
2. กองทนุจะน ำเงินไปลงทนุในตำ่งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้กำรด ำรงสดัสว่น
กำรลงทนุดงักลำ่ว และตำมข้อ 1. มิให้รวมถึงชว่งเวลำประมำณ 15 วนัท ำกำรหลงัจำกกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกโดยนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนั
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม  
 
3. เงินลงทนุสว่นที่เหลือทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ กองทนุอำจจะลงทนุในตรำสำรหนี ้และ/หรือเงินฝำกธนำคำร และอำจจะลงทนุในตรำสำรหนี ้
ที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกวำ่ทีส่ำมำรถลงทนุได้ (Non-investment grade) หรือตรำสำรหนีท้ี่ไมไ่ด้รับกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated 
securities) โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้จดักำรกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured note)  
 
4. กองทนุจะท ำสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงด้ำนอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศเกือบทัง้หมด โดยไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 90 ของ
มลูคำ่เงินลงทนุในตำ่งประเทศ  
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5. กองทนุไทยและ/หรือกองทนุหลกัอำจจะเข้ำท ำสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (efficient 
portfolio management) ซึง่รวมถึงกำรป้องกนัควำมเสี่ยง (Hedging) จำกกำรลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร เชน่ กำรท ำสญัญำส
วอปและ/หรือสญัญำฟอร์เวิร์ดที่อ้ำงอิงกบัอตัรำแลกเปลี่ยน/ด้ำนรำคำตรำสำร/อตัรำดอกเบีย้ ซึง่พิจำรณำจำกสภำวะกำรณ์ของตลำด กฎระเบียบ 
หรือข้อบงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เชน่ แนวโน้มและทิศทำงรำคำของหลกัทรัพย์ที่ลงทนุ กำรออกสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่อ้ำงอิงกบัดชันี
อ้ำงอิง กำรคำดกำรณ์เหตกุำรณ์ที่อำจจะสง่ผลกระทบเชิงลบอยำ่งมีนยัส ำคญัของกองทนุ และคำ่ใช้จำ่ยในกำรเข้ำท ำธุรกรรมสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำ เป็นต้น  
 
6. ในกรณีที่บริษัทจดักำรเห็นวำ่ กำรลงทนุในกองทนุรวมตำ่งประเทศ และ/หรือกำรลงทนุในกองทนุ BGF World Technology Fund ไมเ่หมำะสม
อีกตอ่ไป เชน่ มีกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ หรือผลตอบแทนของกองทนุดงักลำ่วไมเ่ป็นไปตำมที่คำดไว้ หรือไมส่ำมำรถ
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุดงักลำ่วได้อีกตอ่ไป หรือกองทนุตำ่งประเทศดงักลำ่วมีกำรกระท ำผิดตำมควำมเห็นของหน่วยงำนก ำกบัดแูลของ
กองทนุตำ่งประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุำรณ์หรือคำดกำรณ์ได้วำ่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตำ่งๆ จนอำจสง่ผลให้กำรลงทนุในกองทนุ
ตำ่งประเทศเป็นภำระตอ่ผู้ลงทนุโดยเกินจ ำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทนุ BGF World Technology Fund ได้เลิกโครงกำรในขณะที่บริษัท
จดักำรยงัด ำเนินกำรบริหำรและจดักำรลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควติีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์  
 
เม่ือปรำกฏกรณีตำมข้อ 6. ข้ำงต้น บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะด ำเนินกำรพิจำรณำคดัเลือกกองทนุตำ่งประเทศกองทนุใหมแ่ทนกองทนุเดิม โดย
กองทนุตำ่งประเทศดงักลำ่วจะต้องมีนโยบำยกำรลงทนุทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิค
วิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์ และมีคณุสมบตัติำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยอำจเป็นกองทนุที่บริหำรและจดักำรลงทนุโดยบริษัท 
BlackRock Luxembourg S.A. หรือไมก็่ได้ และในกำรโอนย้ำยกองทนุดงักลำ่ว บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำด ำเนินกำรในครัง้เดียว หรือทยอย
โอนย้ำยเงินทนุ ซึง่อำจสง่ผลให้ในชว่งเวลำดงักลำ่วกองทนุอำจมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุตำ่งประเทศมำกกวำ่ 1 กองทนุก็ได้  
 
หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ท ำให้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรคดัเลือกกองทนุตำ่งประเทศกองทนุใหมแ่ทนกองทนุเดิมได้ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิ
ในกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมของกองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์ โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
โดยจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยูข่องกองทนุ เพ่ือคืนเงินตำมจ ำนวนที่รวบรวมได้หลงัหกัคำ่ใช้จำ่ยและส ำรองคำ่ใช้จำ่ยที่
เก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ำมี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตำมสดัสว่นจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ถือครองตอ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยแล้วทัง้หมดของ
กองทนุ ทัง้นี ้หำกมีกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบโดยพลนั โดยสง่จดหมำยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำยโดยเร็ว และ
ประกำศไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร  
 
7. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุในกองทนุหลกัไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 5 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ
ลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด  
 
(1) มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกวำ่ 2 ใน 3 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั 
 
(2) ยอดรวมของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในชว่งระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรใดติดตอ่กนั คิดเป็นจ ำนวนเกินกวำ่ 2 ใน 3 ของมลูคำ่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกันัน้  
 
เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจ้งเหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูคำ่ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทำงกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่มีกำรเปิดเผยข้อมลูของกองทนุหลกัที่ปรำกฏ
เหต ุ 
 
(2) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม (1) ให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วนันบัแตว่นัที่มีกำรเปิดเผยข้อมลูของกองทนุหลกัที่ปรำกฏเหต ุ 
 
(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  
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(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำม (1) ตอ่ผู้ที่สนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ที่สนใจจะลงทนุรับรู้และเข้ำใจเก่ียวกบัสถำนะของ
กองทนุรวม และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้บคุลำกรที่เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรดงักลำ่วด้วย  
 
อยำ่งไรก็ดี ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมข้อ (2) บริษัทจดักำรสำมำรถขอผ่อนผนัตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้  
 
8. กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดให้
ลงทนุได้ 
 
9. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนำคตให้เป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of 
Funds) หรือกองทนุรวมที่มีกำรลงทนุโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ หรือสำมำรถกลบัมำเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder 
Fund) ได้ โดยไมท่ ำให้ระดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมดลุยพินิจของผู้จดักำรกองทนุซึง่ขึน้อยูก่บั
สถำนกำรณ์ตลำด โดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำอยำ่ง
น้อย 30 วนั ก่อนด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุรวมดงักลำ่ว โดยประกำศผำ่นทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุ
กำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) 

สรุปข้อมูลส าคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเก่ียวกับกองทุน BGF World Technology Fund (กองทุนหลัก): 

ช่ือกองทุน  BGF World Technology Fund (Class D2 USD) 

ลักษณะเฉพาะของ Class D2 USD (1) เป็น Class ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป 

(2) ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนในสกุลเงนิเหรียญสหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงนิปันผล 

วันที่เร่ิมเสนอขายกองทุน  30 ธันวำคม 2554 

วันท าการซือ้ขาย  ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยของกองทนุ 

วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน  กองทนุมุ่งหวงัให้มีผลตอบแทนโดยรวมสงูสดุ โดยกองทนุจะลงทนุไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของ
ทรัพย์สินทัง้หมดของกองทนุในตรำสำรทนุของบริษัทตำ่งๆ ทัว่โลก ซึ่งมีธุรกรรมทำงเศรษฐกิจที่
โดดเดน่ในหมวดเทคโนโลยี 

กองทุนเป็นกองทุนที่สำมำรถลงทุนผ่ำน Stock connect ได้ และอำจลงทุนโดยตรงใน
สำธำรณรัฐประชำชนจีนผ่ำนช่องทำง Stock connects ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่ำทรัพย์สิน
ทัง้หมดของกองทนุ 

กองทนุอำจใช้สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรลงทนุ และเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ 

ตัวชีว้ัด (Benchmark)  MSCI World All Country Information Technology - Net Return in USD 

อายุโครงการ ไมก่ ำหนด 

บริษัทจัดการกองทุน BlackRock Luxembourg S.A.  

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch  

เว็บไซต์ สำมำรถดขู้อมลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรำยละเอียดอื่นเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์: 
www.blackrock.com  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก BGF World Technology Fund (Class D2 USD) 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) 

(1) คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร 0.75% 

(2) คำ่ธรรมเนียมกำรด ำเนินกำร (Administration Fee)  ไมเ่กิน 0.25% 

(3) คำ่ธรรมเนียมอ่ืนๆ  0.08% 

http://www.blackrock.com/
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คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม รวมกนัทัง้หมด 1.08% 

2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

(1) คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ  ไมเ่กิน 5% (ได้รับกำรยกเว้นโดยไมเ่รียกเก็บ) 

(2) คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ไมมี่ 
 
ความเส่ียงของกองทุนหลัก  
 
• ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
ปริมำณกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของกองทนุอำจมีควำมผนัผวนขึน้อยูก่บัควำมรู้สกึของนกัลงทนุที่มีตอ่ตลำด โดยมีควำมเสี่ยงที่กำรลงทนุของกองทนุ
อำจมีสภำพคลอ่งน้อยลงซึง่เป็นกำรตอบสนองตอ่กำรเปลี่ยนแปลงของตลำด มมุมองของนกัลงทนุที่เปลี่ยนแปลงไปในทำงลบ หรือกำรแทรกแซง
ของหน่วยงำนก ำกบัดแูลหรือรัฐบำล (รวมถึงควำมเป็นไปได้จำกกำรระงบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของหน่วยงำนก ำกบัดแูลภำยในประเทศ) ในสภำวะ
เลวร้ำย อำจไมมี่ผู้ ต้องกำรซือ้และไมส่ำมำรถขำยหลกัทรัพย์ได้ในเวลำหรือรำคำที่ต้องกำร ซึง่อำจสง่ผลกระทบในทำงลบตอ่มลูคำ่ของกองทนุหรือ
เสียโอกำสในกำรลงทนุ 
กำรลงทนุในตรำสำรทนุที่ออกโดยบริษัทที่ไมไ่ด้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทขนำดเล็กหรือขนำดกลำง และบริษัทในประเทศตลำดเกิดใหม่
อำจมีควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคลอ่งของผู้ออกหลกัทรัพย์หรือภำคอตุสำหกรรม หรือหลกัทรัพย์ทัง้หมดในกำรลงทนุประเภทใดประเภทหนึ่งจะลดลง
หรือหำยไปทนัทีโดยไมมี่สญัญำณเตือนลว่งหน้ำอนัเป็นผลมำจำกสภำพเศรษฐกิจเลวร้ำย เหตกุำรณ์ทำงกำรเมืองหรือกำรตลำด หรือควำมรู้สกึ
ในทำงลบของนกัลงทนุที่มีตอ่ตลำด 
 
• ความเส่ียงด้านตราสารทุน (Equity Risks) 
 
มลูคำ่ของตรำสำรทนุมีควำมผนัผวนเป็นรำยวนั และกองทนุที่ลงทนุในตรำสำรทนุอำจขำดทนุจ ำนวนมำกได้ รำคำของตรำสำรทนุอำจได้รับ
ผลกระทบจำกหลำยปัจจยัเป็นรำยบริษัท รวมถึงได้รับผลกระทบจำกกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองในระดบัมหภำค รวมทัง้กำรเปลี่ยนแปลง
ควำมรู้สกึของนกัลงทนุ แนวโน้มกำรเติบโตของเศรษฐกิจ อตัรำเงินเฟ้อ และอตัรำดอกเบีย้ ปัจจยัเฉพำะของผู้ออกหลกัทรัพย์ รำยงำนผลก ำไรของ
บริษัท แนวโน้มด้ำนประชำกร และเหตกุำรณ์ภยัพิบตัิตำ่งๆ 
 
• ความเส่ียงของบริษัทที่มีขนาดเล็ก (Smaller Capitalisation Companies) 
 
หลกัทรัพย์ของบริษัทที่มีขนำดเล็กอำจได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนตลำดอยำ่งกะทนัหนัหรือไมป่กติมำกกวำ่บริษัทขนำดใหญ่หรือ
คำ่เฉลี่ยของตลำด บริษัทเหลำ่นีอ้ำจมีสำยกำรผลิต ตลำดหรือแหลง่เงินทนุที่จ ำกดั หรืออำจขึน้อยูก่บักลุม่ผู้บริหำรบำงกลุม่ กำรพฒันำบริษัท
เหลำ่นัน้ให้ด ำเนินงำนได้เต็มศกัยภำพต้องใช้เวลำนำน อีกทัง้หุ้นของบริษัทขนำดเล็กหลำยบริษัทก็ซือ้ขำยกนัไมบ่อ่ยและมีปริมำณน้อย และอำจ
ได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนรำคำอยำ่งกะทนัหนัหรือไมป่กติมำกกวำ่หุ้นของบริษัทขนำดใหญ่ นอกจำกนี ้หลกัทรัพย์ของบริษัทขนำด
เล็กอำจมีควำมออ่นไหวตอ่กำรเปลี่ยนแปลงของตลำดมำกกวำ่หลกัทรัพย์ของบริษัทขนำดใหญ่ ปัจจยัเหลำ่นีอ้ำจสง่ผลให้เกิดกำรผนัผวนของมลูคำ่
ทรัพย์สินสทุธิของหน่วยลงทนุของกองทนุที่สงูกวำ่คำ่เฉลี่ยได้ 
 
• ความเส่ียงของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) 
 
ตลำดเกิดใหมโ่ดยทัว่ไปหมำยถึงตลำดหลกัทรัพย์ในประเทศด้อยพฒันำ หรือก ำลงัพฒันำซึง่มีกำรพฒันำทำงด้ำนเศรษฐกิจ และ/หรือตลำดทนุใน
ระดบัต ่ำกวำ่และมีควำมผนัผวนด้ำนสกลุเงินและรำคำหุ้นทีส่งูกวำ่ 
 
• ความเส่ียงด้านข้อจ ากัดการลงทุนในต่างประเทศ (Restrictions on Foreign Investment) 
 
บำงประเทศมีข้อห้ำมหรือก ำหนดข้อจ ำกดัในกำรลงทนุโดยหน่วยงำนตำ่งประเทศ เชน่ กองทนุรวม บำงประเทศบคุคลตำ่งชำตต้ิองได้รับอนมุตัิจำก
รัฐบำลก่อนกำรลงทนุ หรือถกูจ ำกดัจ ำนวนเงินลงทนุในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือประเภทของหลกัทรัพย์ที่ก ำหนด บำงประเทศอำจจ ำกดัโอกำสกำร
ลงทนุในผู้ออกหลกัทรัพย์หรืออตุสำหกรรมที่มีควำมส ำคญัตอ่ผลประโยชน์ของประเทศชำติ ลกัษณะที่นกัลงทนุตำ่งชำติอำจลงทนุในบริษัทในบำง
ประเทศรวมทัง้ข้อจ ำกดัในกำรลงทนุดงักลำ่วอำจสง่ผลกระทบในทำงลบตอ่กำรด ำเนินงำนของกองทนุได้ 



กองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์                                                                     17/05/2019  Page 16 

• ความเส่ียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะหมวดธุรกิจ (Funds Investing in Specific Sectors) 
 
กำรลงทนุในหลกัทรัพย์เฉพำะหมวดธุรกิจ กองทนุอำจมีควำมผนัผวนมำกกวำ่กองทนุที่มีกำรกระจำยกำรลงทนุในหลำยหมวดธุรกิจ บริษัทในหมวด
ธุรกิจนัน้อำจมีสำยกำรผลติ ตลำด หรือแหลง่เงินทนุที่จ ำกดั หรืออำจต้องขึน้อยูก่บักลุม่ผู้บริหำรบำงกลุม่ จงึอำจได้รับผลกระทบที่เกิดจำกวงจรกำร
เปลี่ยนแปลง (cyclical changes) อยำ่งรวดเร็วของพฤติกรรมนกัลงทนุ และ/หรืออปุสงค์และอปุทำนของผลิตภณัฑ์และบริกำรที่เฉพำะเจำะจง เป็น
ผลให้ตลำดหุ้นหรือภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำเฉพำะในหมวดธุรกิจที่เก่ียวข้องซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่กำรกระจกุตวักำรลงทนุ มำกกวำ่กองทนุที่มีกระจำย
กำรลงทนุในหลำยหมวดธุรกิจ 
  
หมายเหตุ:  
 
(1) ข้อควำมในสว่นของกองทนุ BGF World Technology Fund ได้ถกูคดัเลอืกมำเฉพำะสว่นที่ส ำคญัและจดัแปลมำจำกต้นฉบบัภำษำองักฤษ 
ดงันัน้ ในกรณีที่มีควำมแตกตำ่งหรือไมส่อดคล้องกบัต้นฉบบัภำษำองักฤษ ให้ถือตำมต้นฉบบัภำษำองักฤษเป็นเกณฑ์  
 
(2) ในกรณีที่กองทนุหลกัมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรซึง่บริษัทจดักำรเห็นวำ่ไมมี่นยัส ำคญั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงกำรให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
3.12. รำยละเอียดกำรลงทนุในตำ่งประเทศ :  

กองทนุมีนโยบำยลงทนุซึง่จะสง่ผลให้มี net exposure ที่เก่ียวข้องกบัควำมเสี่ยงตำ่งประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 80 ของมลูคำ่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งหรือหลำยอยำ่งตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทนุ หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือ
กำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืน  
 
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิทั่วไป  
 
1. ประเภทของตรำสำร ได้แก ่ 
 
1.1 ตรำสำรหนีใ้นประเทศ  
(1) พนัธบตัร  
(2) ตัว๋เงินคลงั  
(3) หุ้นกู้  (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภำพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตรำสำร Basel III)  
(4) ตัว๋แลกเงิน  
(5) ตัว๋สญัญำใช้เงิน  
(6) ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้   
(7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้   
(8) ตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัตรำสำรหนีต้ำม (1) – (7) ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
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1.2  ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ (ไมร่วมตรำสำร Basel III) (หำกมีกำรใช้สิทธิแปลงสภำพจำกตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุเป็นหุ้นโดยกองทนุได้รับหุ้นนัน้มำ บริษัท
จดักำรต้องจ ำหน่ำยหุ้นที่ได้มำภำยใน 30 วนันบัแตว่นัที่กองทนุได้รับหุ้นนัน้ โดยในระหวำ่งชว่งระยะเวลำดงักลำ่ว มิให้ถือวำ่ บริษัทจดักำรมีกำร
ลงทนุในหุ้นดงักลำ่ว)  
 
1.3  ตรำสำร Basel III  
 
1.4  ศกุกู  
 
2. คณุสมบตัขิองตรำสำรและหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุ  
 
ทรัพย์สินที่บริษัทจดักำรจะสำมำรถลงทนุได้ตำม 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตรำสำรตำมหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้ 
 
2.1  ไมมี่ข้อก ำหนดหรือเง่ือนไขที่ท ำให้ผู้ลงทนุมีภำระผกูพนัมำกกวำ่มลูคำ่เงนิลงทนุในตรำสำร  
2.2  สำมำรถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ำมเปลี่ยนมือแตก่องทนุได้ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้)  
2.3  มีข้อมลูเก่ียวกบัตรำสำรที่บริษัทจดักำรสำมำรถเข้ำถึงได้เพ่ือน ำมำประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิใจลงทนุได้อยำ่งสม ่ำเสมอ และมีข้อมลูรำคำที่
สะท้อนมลูคำ่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลำ่วต้องอ้ำงอิงจำกแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท ำตำมหลกัวิชำกำรอนัเป็นที่ยอมรับในระดบัสำกล  
2.4  ในกรณีที่เป็นกำรลงทนุในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่ออกตรำสำรดงักลำ่วเพ่ือช ำระหนีก้ำรค้ำ ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงินดงักลำ่ว
ต้องมีกำรรับอำวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 
(1) ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
(2) ธนำคำรออมสิน  
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
(5) ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
(6) ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย  
(7) ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย  
(8) สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผู้ รับฝำกตำม (1) – (7)  
 
ทัง้นี ้กำรอำวลัหรือกำรรับรองดงักลำ่วต้องเป็นกำรอำวลัหรือกำรรับรองผู้สัง่จำ่ยหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จ ำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ตำมที่ระบไุว้ในตัว๋
แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงินด้วย  
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารหนีแ้ละ/หรือตราสารทุน  
 
กรณีเป็นหน่วยที่กำรออกอยูภ่ำยใต้บงัคบักฎหมำยไทย ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุดงันี ้ 
 
1.  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุเชน่เดียวกบัข้อก ำหนดส ำหรับตรำสำรทำงกำรเงินทัว่ไปในสว่นที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
2.  ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลำ่วต้องมีนโยบำยกำรลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้กบักำรลงทนุในหนว่ย CIS ของ
กองทนุรวมทองค ำที่ลงทนุในทองค ำแทง่)  
2.1  มีกำรลงทนุในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุสำมำรถลงทนุได้  
2.2  มีกำรลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค ำนวณตำมสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้  
2.3  มีกำรลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค ำนวณตำมสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ product limit ส ำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP 
ของกองทนุนัน้  
2.4  มีกำรลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุนัน้  
3.  ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักลำ่วต้องไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร์  
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ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝาก  
 
ต้องเป็นเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกของผู้ รับฝำกดงันี ้ 
 
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
2. ธนำคำรออมสิน  
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยูอ่ำศยั  
6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย  
9. สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก  
10. สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศ ที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผู้ รับฝำกตำม 1. – 9.  
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)  
 
กำรลงทนุใน reverse repo ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
 
1. คูส่ญัญำ ต้องเป็นนิติบคุคลดงันีท้ีส่ำมำรถเข้ำเป็นคูส่ญัญำใน reverse repo ได้ตำมกฎหมำยไทย  
1.1 ธนำคำรพำณิชย์  
1.2 บริษัทเงินทนุ  
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
1.4 บริษัทหลกัทรัพย์  
1.5 บริษัทประกนัภยั  
1.6 ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
1.7 กองทนุเพ่ือกำรฟืน้ฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
1.8 นิติบคุคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  
1.9 สว่นรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยวำ่ด้วยวิธีกำรงบประมำณ  
 
2.  ตรำสำรที่ใช้ในกำรท ำ reverse repo ต้องเป็นตรำสำรดงันี ้ 
2.1  ตรำสำรภำครัฐไทยและตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ โดยกรณีเป็นตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศต้องมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment 
grade  
2.2  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน บตัรเงินฝำก ศกุกู หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
เป็นผู้ มีภำระผกูพนั ซึง่มีอำยคุงเหลือไมเ่กิน 1 ปี  
2.3  ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก ำหนดวนัใช้เงินตำมตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก ำหนดใช้เงิน
เม่ือทวงถำมหรือเม่ือได้เห็น  
2.4  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน หรือศกุกู ที่มีอำยไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัทีอ่อก ซึ่งมี credit rating อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ 
2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มำจำกกำรจดั credit rating 
ระยะสัน้ด้วย  
2.4.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
2.5  ตรำสำรหนีซ้ึง่มีอำยคุงเหลือไมเ่กิน 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลำดซือ้ขำยตรำสำรหนี ้หรือที่มีข้อมลูรำคำที่นำ่เชื่อถือและอ้ำงอิงได้ซึง่มีกำรเปิดเผย
ตอ่สำธำรณชน โดยตรำสำรหนีด้งักลำ่วต้องมี credit rating อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ 
2.5.1  มี credit rating ระยะสัน้อยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ดงักลำ่วตำมที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้  
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2.5.2  มี credit rating ระยะยำวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก  
2.6  ตรำสำรหนีซ้ึง่มีอำยคุงเหลือไมเ่กิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลำดซือ้ขำยตรำสำรหนี ้หรือที่มีข้อมลูรำคำทีน่่ำเชื่อถือและอ้ำงอิงได้ซึง่มีกำร
เปิดเผยตอ่สำธำรณชน โดยตรำสำรหนีด้งักลำ่วต้องมี credit rating อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ 
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ดงักลำ่วตำมที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้  
2.6.2  มี credit rating ระยะยำวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก  
2.7  ทรัพย์สินอ่ืนตำมที่ส ำนกังำนก ำหนดเพ่ิมเติมโดยอำศยัอ ำนำจตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
3. ระยะเวลำกำรรับช ำระหนีข้อง reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วนั  
 
4. ข้อก ำหนดเพ่ิมเติมที่บริษัทจดักำรต้องปฏิบตัิส ำหรับกำรลงทนุใน reverse repo  
4.1  ต้องใช้สญัญำมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดโดย TBMA หรือ TSFC  
4.2  ห้ำมน ำหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ไปขำยหรือโอนตอ่ เว้นแตเ่ข้ำลกัษณะดงันี ้ 
4.2.1  เป็นกำรขำยหรือโอนตำมข้อก ำหนดใน reverse repo ดงักลำ่ว  
4.2.2  เป็นกำรขำยตำม repo ที่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรใน
กำรกู้ยืมเงินในนำมของกองทนุรวมและกำรก่อภำระผกูพนัแก่ทรัพย์สินของกองทนุรวม  
4.3 มลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ ณ วนัเร่ิมต้นสญัญำ ต้องมีมลูคำ่เป็นไปตำมสมกำรกำรค ำนวณตำมวิธีกำรดงันี ้ 
มลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ มำกกวำ่ (รำคำซือ้ x (1 + discount rate))  
ทัง้นี ้รำคำซือ้ เทำ่กบั รำคำที่กองทนุช ำระให้แก่คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นคำ่ซือ้หลกัทรัพย์หรือตรำสำรตำม reverse repo  
4.4 กำรด ำรงมลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ ณ สิน้วนั ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
4.4.1 มลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ มำกกวำ่ (มลูคำ่ reverse repo x (1 + discount rate))  
4.4.2 ในกรณีที่มลูคำ่หลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ ณ สิน้วนั ไมเ่ป็นไปตำมสมกำรใน 4.4.1 บริษัทจดักำรต้องเรียกให้คูส่ญัญำโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน 
หรือหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่สำมำรถใช้ในกำรท ำ reverse repo ให้แก่กองทนุ เพื่อให้มลูคำ่รวมของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้และทรัพย์สินที่โอน
มำดงักลำ่วเป็นไปตำมวิธีกำรดงักลำ่ว ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่มลูคำ่หลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ลดลงกว่ำสมกำรใน 4.4.1 เว้นแตเ่ป็นกรณี
ตำม 4.4.3  
4.4.3 ในกรณีที่ผลลพัธ์ตำมสมกำรใน 4.4.1 แสดงผลวำ่มลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ ณ สิน้วนั มีมลูคำ่น้อยกวำ่มลูคำ่ reverse repo x (1 
+ discount rate) เป็นจ ำนวนไมเ่กิน 5 ล้ำนบำท หรือไมเ่กิน 5% ของรำคำซือ้ แล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ และมีกำรก ำหนดเร่ืองดงักลำ่วไว้ใน
สญัญำซึง่ได้ก ำหนดโดยพิจำรณำถึงปัจจยัควำมเสี่ยงของคูส่ญัญำ (counterparty risk) แล้ว บลจ. จะไมด่ ำเนินกำรตำม 4.4.2 ก็ได้  
4.5 กำรค ำนวณมลูคำ่ reverse repo ตำม 4.4 ให้ค ำนวณดงันี ้ 
4.5.1 ค ำนวณจำกรำคำซือ้รวมกบัผลประโยชน์ที่กองทนุพงึได้รับจำก reverse repo จนถึงวนัที่มีกำรค ำนวณ  
4.5.2 ค ำนวณเป็นรำยธุรกรรม หรือค ำนวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo ทกุธุรกรรมที่กองทนุมีอยูก่บัคูส่ญัญำรำยเดียวกนัและมีข้อตกลง
ก ำหนดให้สำมำรถบงัคบัช ำระหนีต้ำมธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจำกหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้หรือทรัพย์สินที่โอนตำม 4.4.2 (ถ้ำมี) ของธุรกรรมที่
เกิดจำก reverse repo รำยกำรอ่ืนได้  
4.6 discount rate ที่น ำมำใช้ในกำรค ำนวณ ต้องเป็นกำรก ำหนดขึน้โดยค ำนึงถึงปัจจยัควำมเสี่ยงของคูส่ญัญำ หลกัทรัพย์ หรือตรำสำรที่ซือ้แล้ว  
 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
 
ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุดงันี ้ 
 
1. คูส่ญัญำ ต้องมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึง่เป็นผู้ ได้รับใบอนญุำตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities 
Borrowing and Lending) (“SBL”) โดยในกรณีที่คูส่ญัญำดงักลำ่วกระท ำกำรในฐำนะตวัแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบคุคลดงันีท้ีส่ำมำรถประกอบ
ธุรกิจหรือด ำเนินกิจกำรได้ตำมกฎหมำยไทย  
1.1 ผู้ ได้รับใบอนญุำตประกอบธุรกิจ SBL  
1.2 ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
1.3 กองทนุฟืน้ฟ ู 
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1.4 ธนำคำรเพือ่กำรน ำเข้ำและกำรสง่ออกแหง่ประเทศไทย  
1.5 ธนำคำรพำณิชย์  
1.6 บริษัทเงินทนุ  
1.7 บริษัทหลกัทรัพย์  
1.8 บริษัทประกนัชีวิต  
1.9 กองทนุสว่นบคุคลที่มีมลูคำ่ทรัพย์สินของผู้ลงทนุแตล่ะรำยตัง้แต ่1 ล้ำนบำทขึน้ไป  
1.10 กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  
1.11 นิติบคุคลอ่ืนตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
2. หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม ต้องเป็นหลกัทรัพย์ที่อยูใ่นระบบรับฝำกหลกัทรัพย์ของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยท ำ
หน้ำที่เป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์  
 
3. กำรวำงหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรดงันี ้ 
3.1 ด ำเนินกำรให้มีกำรวำงหรือเรียกหลกัประกนัจำกผู้ยืมเพ่ือเป็นประกนักำรให้ยืมหลกัทรัพย์ โดยต้องเป็นหลกัประกนัดงันี  ้ 
3.1.1 เงินสด  
3.1.2 ตรำสำรภำครัฐไทย  
3.1.3 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน บตัรเงินฝำก ศกุกู หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
เป็นผู้ มีภำระผกูพนั  
3.1.4 ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก ำหนดวนัใช้เงินตำมตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋และเป็นตัว๋ที่ถึงก ำหนดใช้
เงินเม่ือทวงถำมหรือเม่ือได้เห็น  
3.1.5 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญำใช้เงิน หรือศกุกู ที่มีอำยไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ 
3.1.5.1 มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน (issue rating) หรือ อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรหรือคูส่ญัญำ (issuer 
rating) อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มำจำกกำรจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย  
3.1.5.2 มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของผู้ มีภำระผกูพนัในฐำนะผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั (guarantor rating) อยูใ่นอนัดบั 
investment grade  
3.1.6 ตรำสำรหนีท้ี่มี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.1.7 หนงัสือค ำ้ประกนัที่ธนำคำรพำณิชย์เป็นผู้ออกให้แก่กองทนุเพ่ือเป็นประกนักำรคืนหลกัทรัพย์ให้แก่กองทนุ  
3.1.8 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)  
3.2 ด ำเนินกำรให้กองทนุมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตำม 3.1 หรือด ำเนินกำรโดยวิธีอ่ืนซึง่จะมีผลให้ บลจ. สำมำรถบงัคบัช ำระหนีเ้อำ
จำกหลกัประกนัดงักลำ่วได้โดยพลนั  
3.3 ห้ำมน ำหลกัประกนัตำม 3.1 ที่กองทนุมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขำยตอ่หรือท ำให้ไมส่ำมำรถบงัคบัตำมหลกัประกนันัน้ได้ เว้นแตเ่ป็นกำรบงัคบั
ช ำระหนีต้ำมข้อตกลงในธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์ นัน้เอง  
3.4 ด ำรงมลูคำ่หลกัประกนั ณ สิน้วนั มำกกวำ่หรือเทำ่กบั 100% ของมลูคำ่หลกัทรัพย์ที่ให้ยืม  
3.5 ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ให้น ำเงินสดดงักลำ่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรัพย์สินดงันี ้ 
3.5.1 เงินฝำกในธนำคำรพำณิชย์หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงินฝำกหรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ดงันี ้ 
3.5.2.1 บตัรเงินฝำก หรือ ตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ มีภำระผกูพนั  
3.5.2.2 ตัว๋สญัญำใช้เงินที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีก ำหนดวนัใช้เงินตำมตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ที่ถึงก ำหนดใช้เงินเม่ือทวงถำม
หรือเม่ือได้เห็น  
3.5.2.3 ตัว๋สญัญำใช้เงินที่มีอำยไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัที่ออก ซึง่มี credit rating อยำ่งหนึ่งอยำ่งใดดงันี ้ 
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มำจำกกำรจดั credit 
rating ระยะสัน้ด้วย  
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.5.3 ตรำสำรภำครัฐไทย  
3.5.4 reverse repo ส ำหรับตรำสำรภำครัฐไทย  
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4. ลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำ ให้ใช้สญัญำที่มีลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยข้อก ำหนดเก่ียวกบัระบบงำน สญัญำยืมและให้ยมืหลกัทรัพย์และหลกัประกนัในธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์  
 
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้ 
 
1. ประเภทสินค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเข้ำเป็นคูส่ญัญำได้ต้องมี underlying อยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง
หรือหลำยอยำ่งดงันี ้ 
1.1 ทรัพย์สินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได้  
1.2 อตัรำดอกเบีย้  
1.3 อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน  
1.4 เครดิต เชน่ credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
ในกรณีที่ derivatives อ้ำงอิงกบัรำคำของ underlying ข้ำงต้น รำคำที่อ้ำงอิงดงักลำ่วต้องเป็นรำคำปัจจบุนั (spot price) หรือรำคำสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำ (futures price) เทำ่นัน้ ทัง้นี ้รำคำของ underlying อ่ืนที่ไมใ่ชด่ชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลำ่ว ต้องเป็นที่
ยอมรับอยำ่งกว้ำงขวำงและเปิดเผยไว้อยำ่งแพร่หลำยด้วย  
 
2. เง่ือนไขกำรลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เม่ือ  
2.1 ได้ระบเุก่ียวกบักำรลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้อยำ่งชดัเจนในโครงกำร  
2.2 เป็นกำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำใน derivatives อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึง่ซือ้ขำยนอกศนูย์ซือ้ขำย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็น ธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทน
ซือ้ขำย derivatives หรือผู้ ค้ำ derivatives  
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีกำรช ำระหนีด้้วยกำรสง่มอบสินค้ำเม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินค้ำนัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่ำ่
กองทนุจะเป็นผู้ มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้ำที่สง่มอบสินค้ำนัน้ก็ตำม  
 
3. หลกัเกณฑ์กำรจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอตอ่กำรช ำระหนีต้ำมภำระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดักำรต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภำพและมีสภำพคลอ่งในจ ำนวนที่เพียงพอตอ่ภำระที่กองทนุอำจต้องช ำระหนีต้ำมข้อตกลงเม่ือ 
derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
4. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส ำหรับกำรลงทนุที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรลดควำมเสี่ยง  
ในกรณีที่บริษัทจดักำร ลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไมใ่ชส่ิ่งเดียวกบัทรัพย์สินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทนุใน derivatives ดงักลำ่วต้อง
เป็นไปตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
5.  หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส ำหรับกำรลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจดักำรต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
5.1 ให้คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดักำรทรำบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุท้ำยของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้
ในกรณีที่วนัดงักลำ่วเป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษัทจดักำร ให้ค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุิธรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่รำคำของ derivatives อยำ่งมีนยัส ำคญั ให้คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุิธรรมของ 
derivatives ให้บริษัทจดักำรทรำบทนัที  
5.3 คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งยินยอมให้มีกำรล้ำงฐำนะ derivatives เม่ือบริษัทจดักำรร้องขอได้  
 
6.  หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส ำหรับกำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำใน credit derivatives  
บริษัทจดักำรต้องปฏบิตัิตำมเงื่อนไขดงันี ้ 
6.1 เข้ำเป็นคูส่ญัญำใน credit derivatives ได้เฉพำะเพ่ือกำรลดควำมเสี่ยงเทำ่นัน้  
6.2 เข้ำเป็นคูส่ญัญำได้เฉพำะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยำ่งหนึ่งอยำ่งใด ดงันี ้ 
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6.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ได้แก่ กำรตกลงในฐำนะผู้ซือ้ประกนัควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เก่ียวข้องกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำม 
obligation ของผู้ผกูพนัตำม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญำที่อยูใ่นฐำนะผู้ขำยประกนัควำมเสี่ยงมีภำระผกูพนัที่จะต้องช ำระเงินตำมข้อตกลงซือ้
ประกนัควำมเสี่ยงเม่ือเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัควำมเสี่ยงครบก ำหนดทนัที (ในกรณีที่ไมเ่กิด credit event ข้อตกลง
จะสิน้สดุในวนัครบก ำหนดตำมปกติ) ทัง้นี ้ไมว่ำ่ obligation จะมีเพียงรำยกำรเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลำย
รำยกำรซึง่ก ำหนดให้ผู้ขำยประกนัควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ช ำระหนีเ้ม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็นรำยแรก (First to 
Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในกลุม่ obligation ซึง่จะมีกำรช ำระรำคำกนัเฉพำะในสว่นของ
สินทรัพย์รำยนัน้ แตข้่อตกลงจะครบก ำหนดเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรำยกำรในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)  
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ กำรตกลงในฐำนะผู้ซือ้ประกนัควำมเสี่ยงของสินทรัพย์อ้ำงอิงที่เกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ได้รับจำกสินทรัพย์อ้ำงอิง โดยผู้ขำยประกนัควำมเสี่ยงมีภำระผกูพนัที่จะจำ่ยผลตอบแทนในอตัรำคงที่หรืออตัรำลอยตวัที่อ้ำงอิงกบัอตัรำดอกเบีย้  
ตำมที่จะตกลงกนั และสว่นที่ลดลง (ถ้ำมี) ของมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์อ้ำงอิง เพ่ือแลกกบักำรที่ผู้ซือ้ประกนัควำมเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและ
สว่นที่เพ่ิมขึน้ (ถ้ำมี) ของมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์อ้ำงอิงให้กบัผู้ขำยประกนัควำมเสี่ยง จนกวำ่จะเกิด credit event หรือครบก ำหนดสญัญำ 
(กรณีไมเ่กิด credit event)  
6.3 ต้องใช้สญัญำมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญำมำตรฐำนอ่ืนตำมที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้ 
6.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตำมกฎหมำย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือกฎหมำยอ่ืน  
6.3.2 ไมมี่ข้อก ำหนดที่ท ำให้สิทธิที่ก ำหนดไว้ในตรำสำรแหง่หนีห้รือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่ credit derivatives นัน้อ้ำงอิงเสื่อมเสียไป  
6.3.3 ไมมี่ข้อก ำหนดให้กองทนุต้องชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่คูส่ญัญำ  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในตำ่งประเทศ :  

บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งหรือหลำยอยำ่งตำมที่
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้มีควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินหรือกำรหำดอกผลโดยวธิิอ่ืน  
 
ทัง้นี ้กำรลงทนุในตรำสำรหรือสญัญำในตำ่งประเทศ ตรำสำรหรือสญัญำดงักลำ่วต้องเสนอขำยหรือเป็นกำรท ำสญัญำในประเทศที่มีหน่วยงำน
ก ำกบัดแูลด้ำนหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือที่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศที่เป็น
สมำชิกของ WFE หรือเป็นตรำสำรของบริษัทที่จดัตัง้และเสนอขำยใน GMS  
 
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงนิต่างประเทศทั่วไป  
 
1.  ประเภทของตรำสำรตำ่งประเทศ ได้แก ่ 
 
1.1 ตรำสำรหนีต้ำ่งประเทศ  
(1) พนัธบตัร  
(2) ตัว๋เงินคลงั  
(3) หุ้นกู้  (ไมร่วมหุ้นกู้แปลงสภำพ หุ้นกู้อนพุนัธ์ และตรำสำร Basel III)  
(4) ตัว๋แลกเงิน  
(5) ตัว๋สญัญำใช้เงิน  
(6) ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นกู้   
(7) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี Underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุ้นกู้   
(8) ตรำสำรหนีอ่ื้นที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกับตรำสำรหนีต้ำม (1) – (7) ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
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1.2  ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุตำ่งประเทศ (ไมร่วมตรำสำร Basel III) (หำกมีกำรใช้สิทธิแปลงสภำพจำกตรำสำรกึ่งหนีก้ึง่ทนุเป็นหุ้นโดยกองทนุได้รับหุ้น
นัน้มำ บริษัทจดักำรต้องจ ำหน่ำยหุ้นทีไ่ด้มำภำยใน 30 วนันบัแตว่นัที่กองทนุได้รับหุ้นนัน้ โดยในระหวำ่งชว่งระยะเวลำดงักลำ่ว มิให้ถือวำ่ บริษัท
จดักำรมีกำรลงทนุในหุ้นดงักลำ่ว)  
 
1.3  ตรำสำร Basel III ตำ่งประเทศ  
 
2.  คณุสมบตัขิองตรำสำรและหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุ  
 
ทรัพย์สินที่บริษัทจดักำรจะสำมำรถลงทนุได้ตำม 1. ต้องมีคณุสมบตัิของตรำสำรตำมหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้ 
2.1 ไมมี่ข้อก ำหนดหรือเง่ือนไขที่ท ำให้ผู้ลงทนุมีภำระผกูพนัมำกกวำ่มลูคำ่เงนิลงทนุในตรำสำร  
2.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ำมเปลี่ยนมือแตก่องทนุได้ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้)  
2.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตรำสำรทีบ่ริษัทจดักำรสำมำรถเข้ำถึงได้เพ่ือน ำมำประกอบกำรพิจำรณำตดัสนิใจลงทนุได้อยำ่งสม ่ำเสมอ และมีข้อมลูรำคำที่
สะท้อนมลูคำ่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลำ่วต้องอ้ำงอิงจำกแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท ำตำมหลกัวิชำกำรอนัเป็นที่ยอมรับในระดบัสำกล  
2.4 ในกรณีที่เป็นกำรลงทนุในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่ออกตรำสำรดงักลำ่วเพ่ือช ำระหนีก้ำรค้ำ ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงินดงักลำ่ว
ต้องมีกำรรับอำวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 
(1) ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
(2) ธนำคำรออมสิน  
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
(5) ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
(6) ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย  
(7) ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย  
(8) สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผู้ รับฝำกตำม (1) – (7)  
ทัง้นี ้กำรอำวลัหรือกำรรับรองดงักลำ่วต้องเป็นกำรอำวลัหรือกำรรับรองผู้สัง่จำ่ยหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จ ำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ตำมที่ระบไุว้ในตัว๋
แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงินด้วย  
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ในต่างประเทศ ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารหนีแ้ละ/หรือตราสารทุน  
 
กรณีเป็นหน่วยที่กำรออกอยูภ่ำยใต้บงัคบักฎหมำยตำ่งประเทศ ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุดงันี ้ 
 
1. มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุเชน่เดียวกบัข้อก ำหนดส ำหรับตรำสำรทำงกำรเงินทัว่ไปในสว่นที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3  
2. เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศที่มีลกัษณะดงันี ้ 
2.1 กำรออกและกำรเสนอขำยอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนตำ่งประเทศที่ก ำกบัดแูลด้ำนหลกัทรัพย์และตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ซึง่เป็น
สมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศที่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE  
2.2 CIS operator ของกองทนุดงักลำ่วอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO  
2.3 ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศ กองทนุ CIS ตำ่งประเทศดงักลำ่วต้องอยูภ่ำยใต้หลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูล กำร
ออก กำรเสนอขำย และกำรจดักำรส ำหรับกองทนุเพ่ือผู้ลงทนุรำยยอ่ยของประเทศนัน้  
3. ประเทศที่ก ำกบัดแูลกำรเสนอขำยหน่วยดงักลำ่วมีมำตรกำรให้ควำมคุ้มครองผู้ลงทนุอยำ่งเพียงพอทัง้นี ้ตำมรำยชื่อประเทศที่ส ำนกังำนก ำหนด  
4. ในกรณีเป็นกำรลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศ กองทนุดงักลำ่วต้องมีกำรจ ำกดักำรกู้ยืมไว้เฉพำะกรณีมีเหตจุ ำเป็นในกำรบริหำร
สภำพคลอ่งเป็นกำรชัว่ครำวเทำ่นัน้ และมีนโยบำยกำรลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้กบักำรลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวม
ทองค ำที่ลงทนุในทองค ำแทง่)  
4.1 มีกำรลงทนุในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุรวมสำมำรถลงทนุได้ในสดัสว่น มำกกวำ่หรือเทำ่กบั 80% ของ NAV ของ
กองทนุ CIS ตำ่งประเทศนัน้  
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4.2 มีกำรลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค ำนวณตำมสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุรวมนัน้ ทัง้นี ้
หลกัเกณฑ์ดงักลำ่วไมใ่ช้กบักรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP  
4.3 มีกำรลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค ำนวณตำมสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ product limit ส ำหรับทรัพย์สนิที่เป็น SIP ของ
กองทนุรวมนัน้  
4.4 มีกำรลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุรวมนัน้  
5. ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ ไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศ กองทนุ CIS ตำ่งประเทศดงักลำ่วต้องไมใ่ชก่องทนุที่มี
ลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่มีควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบ
จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยก่อนกำรลงทนุ บริษัทจดักำรต้องจดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมลู เหตผุลควำมจ ำเป็น และคำ่ธรรมเนียมที่
เก่ียวข้องกบักำรลงทนุในลกัษณะดงักลำ่วไว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย  
 
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงนิฝากต่างประเทศหรือตราสารเทยีบเท่าเงนิฝากต่างประเทศ  
 
ต้องเป็นเงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำ่งประเทศหรือตรำสำรตำ่งประเทศที่เทียบเทำ่เงินฝำกตำ่งประเทศของผู้ รับฝำกดงัตอ่ไปนี  ้ 
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
2. ธนำคำรออมสิน  
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยูอ่ำศยั  
6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย  
9. สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก  
10. สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศ ที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผู้ รับฝำกตำม 1. – 9.  
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้ 
 
1. ประเภทสินค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเข้ำเป็นคูส่ญัญำได้ต้องมี underlying อยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง
หรือหลำยอยำ่งดงันี ้ 
1.1 ทรัพย์สินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได้  
1.2 อตัรำดอกเบีย้  
1.3 อตัรำแลกเปลี่ยนเงิน  
1.4 เครดิต เชน่ credit rating หรือ credit event เป็นต้น  
ในกรณีที่ derivatives อ้ำงอิงกบัรำคำของ underlying ข้ำงต้น รำคำที่อ้ำงอิงดงักลำ่วต้องเป็นรำคำปัจจบุนั (spot price) หรือรำคำสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำ (futures price) เทำ่นัน้ ทัง้นี ้รำคำของ underlying อ่ืนที่ไมใ่ชด่ชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลำ่ว ต้องเป็นที่
ยอมรับอยำ่งกว้ำงขวำงและเปิดเผยไว้อยำ่งแพร่หลำยด้วย  
 
2.  เง่ือนไขกำรลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เม่ือ  
2.1 ได้ระบเุก่ียวกบักำรลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้อยำ่งชดัเจนในโครงกำร  
2.2 เป็นกำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำใน derivatives อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึง่ซือ้ขำยนอกศนูย์ซือ้ขำย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในตำ่งประเทศ ต้องมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นนิติบคุคลที่ได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่
ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลโดยหน่วยงำนก ำกบัดแูลด้ำนหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมำชิกของ WFE  
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีกำรช ำระหนีด้้วยกำรสง่มอบสินค้ำเม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินค้ำนัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่ำ่
กองทนุจะเป็นผู้ มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้ำที่สง่มอบสินค้ำนัน้ก็ตำม  
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3.  หลกัเกณฑ์กำรจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอตอ่กำรช ำระหนีต้ำมภำระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดักำรต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภำพและมีสภำพคลอ่งในจ ำนวนที่เพียงพอตอ่ภำระที่กองทนุอำจต้องช ำระหนีต้ำมข้อตกลงเม่ือ 
derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
4.  หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส ำหรับกำรลงทนุที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรลดควำมเสี่ยง  
ในกรณีที่บริษัทจดักำร ลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไมใ่ชส่ิ่งเดียวกบัทรัพย์สินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทนุใน derivatives ดงักลำ่วต้อง
เป็นไปตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
5.  หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส ำหรับกำรลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจดักำรต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
5.1 ให้คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดักำรทรำบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุท้ำยของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้
ในกรณีที่วนัดงักลำ่วเป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษัทจดักำร ให้ค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุิธรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่รำคำของ derivatives อยำ่งมีนยัส ำคญั ให้คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุิธรรมของ 
derivatives ให้บริษัทจดักำรทรำบทนัที  
5.3 คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งยินยอมให้มีกำรล้ำงฐำนะ derivatives เม่ือบริษัทจดักำรร้องขอได้  
 
6.  หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส ำหรับกำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำใน credit derivatives  
บริษัทจดักำรต้องปฏบิตัิตำมเงื่อนไข ดงันี ้ 
6.1  เข้ำเป็นคูส่ญัญำใน credit derivatives ได้เฉพำะเพ่ือกำรลดควำมเสี่ยงเทำ่นัน้  
6.2  เข้ำเป็นคูส่ญัญำได้เฉพำะ credit derivatives ที่มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยำ่งหนึ่งอยำ่งใด ดงันี ้ 
6.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ได้แก่ กำรตกลงในฐำนะผู้ซือ้ประกนัควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เก่ียวข้องกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำม 
obligation ของผู้ผกูพนัตำม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญำที่อยูใ่นฐำนะผู้ขำยประกนัควำมเสี่ยงมีภำระผกูพนัที่จะต้องช ำระเงินตำมข้อตกลงซือ้
ประกนัควำมเสี่ยงเม่ือเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนัควำมเสี่ยงครบก ำหนดทนัที (ในกรณีที่ไมเ่กิด credit event ข้อตกลง
จะสิน้สดุในวนัครบก ำหนดตำมปกติ) ทัง้นี ้ไมว่ำ่ obligation จะมีเพียงรำยกำรเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลำย
รำยกำรซึง่ก ำหนดให้ผู้ขำยประกนัควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ช ำระหนีเ้ม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็นรำยแรก (First to 
Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในกลุม่ obligation ซึง่จะมีกำรช ำระรำคำกนัเฉพำะในสว่นของ
สินทรัพย์รำยนัน้ แตข้่อตกลงจะครบก ำหนดเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation ทกุรำยกำรในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)  
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ กำรตกลงในฐำนะผู้ซือ้ประกนัควำมเสี่ยงของสินทรัพย์อ้ำงอิงที่เกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ได้รับจำกสินทรัพย์อ้ำงอิง โดยผู้ขำยประกนัควำมเสี่ยงมีภำระผกูพนัที่จะจำ่ยผลตอบแทนในอตัรำคงที่หรืออตัรำลอยตวัที่อ้ำงอิงกบัอตัรำดอกเบีย้  
ตำมที่จะตกลงกนั และสว่นที่ลดลง (ถ้ำมี) ของมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์อ้ำงอิง เพ่ือแลกกบักำรที่ผู้ซือ้ประกนัควำมเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและ
สว่นที่เพ่ิมขึน้ (ถ้ำมี) ของมลูคำ่ยตุิธรรมของสินทรัพย์อ้ำงอิงให้กบัผู้ขำยประกนัควำมเสี่ยง จนกวำ่จะเกิด credit event หรือครบก ำหนดสญัญำ 
(กรณีไมเ่กิด credit event)  
6.3  ต้องใช้สญัญำมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญำมำตรฐำนอ่ืนตำมที่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงที่มีลกัษณะดงันี ้ 
6.3.1 มีผลใช้บงัคบัได้ตำมกฎหมำย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือกฎหมำยอ่ืน  
6.3.2 ไมมี่ข้อก ำหนดที่ท ำให้สิทธิที่ก ำหนดไว้ในตรำสำรแหง่หนีห้รือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำที่ credit derivatives นัน้อ้ำงอิงเสื่อมเสียไป  
6.3.3 ไมมี่ข้อก ำหนดให้กองทนุต้องชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่คูส่ญัญำ  
 
3.14. อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม :  
 
อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมในประเทศและตำ่งประเทศ :  
 
บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุหรือส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัรำสว่นกำรลงทนุ บริษัทจดักำรลงทนุให้เป็นไปตำมประกำศที่แก้ไขด้วย  
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ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. ตรำสำรภำครัฐไทย ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 

2. 
  

ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ   
2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 
2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade แตต่ ่ำกวำ่ 2 

อนัดบัแรก 
ไมเ่กิน 35% 

3. หน่วย CIS ซึง่มีนโยบำยลงทนุในตรำสำรหนีแ้ละ/หรือตรำสำรทนุ ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 
4. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกที่ผู้ รับฝำกหรือผู้ออกตรำสำรมีลกัษณะ

อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้
4.1   มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.2   เป็นธนำคำรออมสิน ทัง้นี ้เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที่รัฐบำลเป็น

ประกนั 

ไมเ่กิน 20% 
(หรือไมเ่กิน 10% เม่ือเป็นกำรลงทนุในตำ่งประเทศหรือผู้ มี
ภำระผกูพนัมีภมิูล ำเนำอยูต่ำ่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit 

rating แบบ national scale) 

5. ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1   เป็นตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกู ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตำม

กฎหมำยไทย หรือสำขำของธนำคำรพำณิชย์ตำ่งประเทศที่ได้รับ
อนญุำตให้ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย 

5.2   เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้
5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2  ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมีรำยละเอียดตำม

แบบ filing 
5.2.3  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัที่

ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้ มีภำระผกูพนัตำม
ตรำสำรดงักลำ่วต้องเป็นบคุคล ดงันี ้
5.2.3.1  ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนั
กำรเงิน  

5.2.3.2  ธนำคำรออมสิน  
5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
5.2.3.5  บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยูอ่ำศยั  
5.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่

ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนำคำรเพ่ือกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย 
5.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 

5.3   เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4   มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5   ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ 

ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

ไมเ่กินอตัรำดงันี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของตรำสำรทีล่งทนุใน benchmark + 5% 

6. ทรัพย์สินดงันี ้
6.1   ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

6.1.1  เป็นตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ หรือศกุกูที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในตำ่งประเทศ หรือผู้
ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ (แตไ่มร่วมสำขำของ ธพ. 
ตำ่งประเทศที่ได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) 

รวมกนัไมเ่กินอตัรำดงันี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุใน benchmark + 5% 
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หรือเป็นตรำสำร Basel III 
6.1.2  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.1.3 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้

6.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลำดซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ 

6.1.3.2  ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing 

6.1.3.3  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 วนั 
นบัแตว่นัที่ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตำม 6.1.3.1 หรือ 
6.1.3.2 ผู้ มีภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักลำ่วต้องบคุคล
ดงันี ้
6.1.3.3.1  บคุคลตำมข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.1.3.3.2  สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทย

เป็นสมำชิก 
6.1.3.3.3  สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศที่มีลกัษณะ

ท ำนองเดียวกบับคุคลตำมข้อ 6.1.3.3.1 – 
6.1.3.3.2 

6.1.4 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั นบัแต่
วนัที่ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 
market 

6.2  ธุรกรรมดงันี ้ที่คูส่ญัญำมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.2.1  reverse repo 
6.2.2  OTC derivatives 

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

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

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. กำรลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที่อยูใ่นกลุม่กิจกำรเดียวกนัหรือกำร

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

หมำยเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทนุทรัพย์สินดงันี ้ไมมี่ข้อก ำหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม  
2. derivatives on organized exchange 

 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่นิติ

บคุคลตำมกฎหมำยไทย (ไมร่วมถึงสำขำในตำ่งประเทศของนิติบคุคล
ดงักลำ่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จำ่ย หรือคูส่ญัญำ ดงันี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนำคำรพำณิชย์ 

-  รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เว้นแตเ่ป็น
กองทนุรวมที่มีอำยโุครงกำร < 1 ปี ให้เฉลี่ยตำมรอบอำยุ
กองทนุ 
-  อตัรำข้ำงต้นไมใ่ช้กบักองทนุรวมที่อำยกุองทนุคงเหลือ < 
6 เดือน ทัง้นี ้เฉพำะกองทนุรวมที่มีอำยโุครงกำร > 1 ปี  
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1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยูอ่ำศยั 
(ไมร่วมถึงทรัพย์สินที่กองทนุรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมำจำกคูส่ญัญำตำม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

2. ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ำมเปลี่ยนมือแตก่องทนุรวม
ได้ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรที่กฎหมำย
ก ำหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุรวมสำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้ 
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน 
2.3 total SIP ตำมข้อ 5 ของสว่นนี ้

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

3. reverse repo ไมเ่กิน 25% 
4. securities lending ไมเ่กิน 25% 
5. total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สินตำมข้อ 7 ของสว่นที่ 1 : อตัรำสว่นกำรลงทนุที่

ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญำ (single entity limit) แตไ่มร่วมถึง
ตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ศกุกู หรือตรำสำร Basel III ที่มีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
5.1 มีลกัษณะตำม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 สว่นที่ 1 : อตัรำสว่นกำรลงทนุ
ที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญำ (single entity limit) 
5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ำกวำ่ investment grade หรือไมมี่ credit 
rating 

รวมกนัไมเ่กิน 15% 

หมำยเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม ไมมี่ข้อก ำหนดเก่ียวกบั product limit 

 ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
6. 
  
 
 
  

derivatives ดงันี ้
6.1 กำรเข้ำท ำธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรลดควำมเสี่ยง 
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคำ่ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ 

6.2 กำรเข้ำท ำธุรกรรม derivatives ที่มิใชเ่พ่ือกำรลดควำมเสี่ยง (non-
hedging) 

global exposure limit 
กรณีกองทนุรวมไมมี่กำรลงทนุแบบซบัซ้อน 
จ ำกดั net exposure ที่เกิดจำกกำรลงทนุใน derivatives โดย
ต้องไมเ่กิน 100% ของ NAV 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. ตรำสำรหนี ้ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ตรำสำร Basel III และศกุกู 

ของผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (ไมร่วมถึงตรำสำรหนีภ้ำครัฐไทย
หรือตรำสำรหนีภ้ำครัฐตำ่งประเทศ) 

1.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคำ่หนีส้ินทำงกำรเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีลำ่สดุ โดยไมใ่ห้นบัรวมมลูคำ่หนีส้ินดงักลำ่วของเจ้ำหนีท้ี่มีควำม
เก่ียวข้องกบัผู้ออก เชน่ เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั เป็นต้น  
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไมมี่หนีส้นิทำงกำรเงินตำมที่เปิดเผยไว้ในงบ
กำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีลำ่สดุ ให้ใช้อตัรำสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 
ของมลูคำ่กำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้อนีข้องผู้ออกรำยนัน้เป็น
รำยครัง้ เว้นแตใ่นกรณีทีผู่้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมลู
กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance 
program) ให้พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
1.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตรำสำรตำมข้อนีโ้ดยเป็นตรำสำรที่ออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่นระดบัต ่ำกวำ่ investment grade หรือไมมี่ 
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credit rating บริษัทจดักำรจะลงทนุเพ่ือกองทนุภำยใต้กำรจดักำรของ
บริษัทจดักำรรำยเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคำ่กำรออกและ
เสนอขำยตรำสำรดงักลำ่วเป็นรำยครัง้ เว้นแตก่รณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำร
ยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็น
โครงกำร (bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อตัรำสว่นตำม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตรำสำรที่ออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำย
วำ่ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน 
2. ธนำคำรออมสิน 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยูอ่ำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก 
11. สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคลตำม 1. – 
9.) 

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

 
ทัง้นี ้กำรค ำนวณสดัสว่นตำมนโยบำยกำรลงทนุและอตัรำสว่นกำรลงทนุ ให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยกำรลงทนุของ
กองทนุ และ/หรือ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด แตต่อ่มำทรัพย์สินที่ลงทนุมีคณุสมบตัิที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขำดคณุสมบตัิ
ในกำรเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได้อีกตอ่ไป บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1)  จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุและวนัที่ทรัพย์สินขำดคณุสมบตัิ และจดัสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่เกิดกรณีดงักลำ่ว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัท
จดักำร  
 
(2) จ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคณุสมบตัภิำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั แตต้่องไมเ่กินกวำ่ 90 วนันบัแตว่นัที่ทรัพย์สิน
นัน้ขำดคณุสมบตัิ เว้นแตเ่ป็นกรณีตำมข้อ 5 ในสว่นนี ้ 
 
(3)  เม่ือบริษัทจดักำรสำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคณุสมบตัิ หรือทรัพย์สินที่ขำดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดแล้ว บริษัทจดักำรต้องจดัท ำรำยงำนข้อมลูเก่ียวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุในทรัพย์สินดงักลำ่ว รวมถึงวนัที่ได้จ ำหนำ่ย
ทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวนัที่ทรัพย์สินมีกำรเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิแล้วแตก่รณี และให้จดัสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทัง้
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จดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่เกิดกรณีดงักลำ่ว  
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด แตต่อ่มำกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ 
เป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรติดตอ่กนั โดยมิได้เกิดจำกกำรลงทนุเพ่ิม บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุ และวนัที่กำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ และจดัสง่
รำยงำนตอ่ส ำนกังำนและผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัครบระยะเวลำดงักลำ่ว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจดักำร  
 
(2)  ไมล่งทนุเพ่ิมเติมในทรัพย์สินที่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุจนกวำ่จะสำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด  
 
(3)  แก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลำดงันี ้
เว้นแตเ่ป็นกรณีตำมข้อ 5 ในสว่นนี ้ 
(ก) 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลำบญัชี ในกรณีที่ไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน ส ำหรับกำรลงทนุในเงินฝำก
หรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ตำมข้อ 1 ในสว่นที่ 3  
(ข) 90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลำดงักลำ่ว ส ำหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจำกกรณีตำม (3) (ก)  
 
(4)  เม่ือบริษัทจดักำรแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดแล้ว บริษัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนข้อมลูเก่ียวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำสว่นกำร
ลงทนุในทรัพย์สินดงักลำ่ว รวมถึงวนัทีส่ำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ แล้วแตก่รณี และจดัสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่มีกำรแก้ไขจนเป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุนัน้  
 
3. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุตำ่งประเทศไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำม
ควำมมีสว่นได้เสียในกิจกำรที่ลงทนุ (concentration limit) เป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรติดตอ่กนั บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)  จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุ และวนัที่กำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ และ
จดัสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำนและผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัครบระยะเวลำดงักลำ่ว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัท
จดักำร และในกรณีที่อตัรำสว่นกำรลงทนุของกองทนุเป็นไปตำมที่ก ำหนดแล้ว บริษัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนข้อมลูเก่ียวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วน
กำรลงทนุในทรัพย์สินดงักลำ่ว รวมถึงวนัที่อตัรำสว่นเป็นไปตำมที่ก ำหนด และจดัสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่เป็นไปตำมที่ก ำหนดนัน้  
 
(2)  แก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุดงักลำ่วภำยในโอกำสแรก โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลำ 180 
วนันบัแตว่นัครบระยะเวลำดงักลำ่ว  
 
(3) เม่ือครบระยะเวลำตำม (2) แล้ว หำกบริษัทจดักำรยงัไมส่ำมำรถแก้ไขได้ ห้ำมบริษัทจดักำรลงทนุเพ่ิมเติมในทรัพย์สินที่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุ 
จนกวำ่จะเป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนด  
 
4. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดแตต่อ่มำมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้จนเป็นเหตใุห้ไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ 
ให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมข้อ 2. หรือข้อ 3. แล้วแตก่รณี โดยอนโุลม  
(1) กรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุหรือได้สิทธิจำกกำรเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตำมสดัสว่นที่มีอยูเ่ดิมนัน้  
(2) กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรบริจำค  
 
5. ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดท ำให้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ือให้กำรลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในข้อ 
1. (2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ่ง (3) (ข) หรือบริษัทจดักำรมีควำมเห็นวำ่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ลงทนุ บริษัทจดักำรสำมำรถใช้
ดลุยพินิจด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมได้โดยต้องค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั และต้องสง่รำยงำนเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรของบริษัท
จดักำรในเร่ืองดงักลำ่วตอ่ส ำนกังำน ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลำทีต้่องแก้ไขให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกำรจดัสง่รำยงำนดงักลำ่วให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจดักำรแทนได้  
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ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(1) จดัท ำรำยงำนเก่ียวกบักำรลงทนุที่ไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ พร้อมทัง้เหตผุลที่ท ำให้มีกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ และ
จดัสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ 
ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจดักำร  
 
(2) ด ำเนินกำรแก้ไขให้สดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ หรือด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุ ทัง้นีต้ำมหลกัเกณฑ์
ที่ก ำหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้ 
 
2. ในกรณีที่กำรลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบง่ประเภทของกองทนุ ให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแก้ไขสดัสว่น
กำรลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุภำยใน 90 วนันบัแตว่นัทีส่ดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำร
ลงทนุ เว้นแตบ่ริษัทจดักำรจะได้รับมตจิำกผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่ว  
 
ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจดักำรต้องจดัให้มีวิธีกำรในกำรให้สิทธิแกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมในกำรที่จะออกจำก
กองทนุรวมก่อนที่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลบงัคบัใช้ โดยวิธีกำรดงักลำ่วต้องมีระยะเวลำเพียงพอและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ รวมทัง้เม่ือได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดักำรต้องงดเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ(ถ้ำม)ี ทกุรำยจนกวำ่กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก ำหนด 90 วนันบัแตว่นัที่สดัสว่น
กำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ แตก่ำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใช้บงัคบั บริษัทจดักำรต้องไมเ่สนอขำยหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพ่ิมเติม  

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. กำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : มี 
  
4.2. ประเภทกำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ :  

- สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล 
 
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอียดแต่ละ 
ชนิดหน่วยลงทุน 

ช่ือย่อ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

1. หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูคำ่ KFHTECH-A เหมำะส ำหรับผู้ลงทนุประเภทบคุคลธรรมดำ เปิดโอกำสให้ผู้ลงทนุรับรำยได้จำกสว่นตำ่ง
จำกกำรลงทนุ (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จำกกำรลงทนุ (Total return) 

2. หน่วยลงทนุชนิดจำ่ยเงินปัน
ผล 

KFHTECH-D เหมำะส ำหรับผู้ลงทนุประเภทนิติบคุคล/สถำบนั เปิดโอกำสให้ผู้ลงทนุรับรำยได้สม ่ำเสมอ
จำกเงินปันผลรวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษี หำกปฏิบตัิเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์/
เง่ือนไขที่กรมสรรพำกรก ำหนด 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลธรรมดำ และ/หรือผู้ลงทนุที่เป็นนิติบคุคล/สถำบนั สำมำรถลงทนุได้ในหน่วยลงทนุทกุชนิดตำมเงื่อนไขที่โครงกำรจดักำรก ำหนด 
ซึง่บริษัทจดักำรจะเปิดให้บริกำรซือ้ขำยเฉพำะหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูคำ่กอ่น โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุก่อนวนัที่บริษัทจดักำรเร่ิมเปิดขำยหน่วยลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผล จะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูคำ่เทำ่นัน้ และหำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ประสงค์จะสบัเปลี่ยนชนิดหน่วยลงทนุไปยงัชนิดจำ่ยเงินปันผล จะสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที่ก ำหนดในหวัข้อ ”กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะประกำศแจ้งวนัที่เร่ิมเปิดท ำกำรขำยหนว่ยลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผลให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำทำงเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำรต่อไป 
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อยำ่งไรก็ดี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรำยละเอียด หรือเปิดขำยหนว่ยลงทนุชนิดอื่นๆ ที่ยงัไมไ่ด้เปิดให้บริกำร 
เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะประกำศแจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำทำงเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำร  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 
5.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
 
- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

5.2.1. วิธีกำรขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะจดัสง่หนงัสอืชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญัที่ผู้ลงทนุควรทรำบ พร้อมกบัใบค ำสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุให้ผู้ที่สนใจลงทนุและบริษัทจดักำรจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงกำรไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและ ณ สถำนที่
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้สนใจลงทนุสำมำรถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงกำร ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัท
จดักำรและ ณ สถำนที่ตดิตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ทกุวนัในเวลำท ำกำร  
 
5.2.2. วิธีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
เม่ือผู้จองซือ้เปิดบญัชีกองทนุแล้ว จะสำมำรถจองซือ้เฉพำะหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูคำ่ ในชว่งกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกได้โดยจะต้องเป็น
จ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ำ่ในกำรจองซือ้แตล่ะครัง้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคำ่ขัน้ต ่ำหรือไมก็่ได้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร กำรช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใชก่รณีกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินเตม็มลูคำ่จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไมไ่ด้ ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์
สงูสดุของกองทนุเป็นส ำคญั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจำกบำงกองทนุมำยงักองทนุนี ้โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของ
บริษัทจดักำร  
 
ผู้จองซือ้ต้องกรอกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้สง่ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชีในข้อ 5.2.5. 
เร่ือง “เอกสำรหลกัฐำนในกำรเปิดบญัชี” และช ำระเงินคำ่จองซือ้จนเต็มมลูคำ่ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำม
วนัและเวลำที่ระบไุว้ในด้ำนหน้ำของหนงัสือชีช้วนโดยมีวิธีกำรช ำระเงิน ดงันี ้ 
 
5.2.2.1  กรณีจองซือ้ผ่ำนบริษัทจดักำร หรือ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้จองซือ้อำจช ำระเป็นเงินสด เช็ค ดรำฟต์ ได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนอ่ืน หรืออำจช ำระด้วยบตัรเครดติซึ่งจะต้องอยู่
ภำยใต้เง่ือนไขที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนด หรือกำรช ำระเงินด้วยวิธีกำรอ่ืนใดที่อำจเพ่ิมเติมในภำยหลงัซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีสัง่ซือ้ด้วยเช็ค ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสัง่ซือ้ และขีดคร่อมสัง่จำ่ยใน
นำม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมลูคำ่” ซึง่บริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรำยวนัของ 
บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึง่บริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรำยวนัของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย์ บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ.ธนำคำรยโูอบี บมจ.
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ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรทหำรไทย บมจ.ธนำคำรธนชำต บมจ.ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เพื่อรำยยอ่ย บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน บมจ.
ธนำคำรไทยเครดติเพื่อรำยยอ่ย ธนำคำรออมสิน บมจ.ธนำคำรทิสโก้ หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม หลงัจำกที่ได้รับช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วย
ลงทนุจำกผู้จองซือ้แล้ว บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะมอบส ำเนำค ำขอเปิดบญัชกีองทนุ และส ำเนำค ำสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุทีล่งนำมรับรองควำมถกูต้องแล้วแก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นหลกัฐำน ทัง้นี ้กำรจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดักำรได้รับ
เงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนแล้ว และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูกำรซือ้หน่วย
ลงทนุของผู้จองซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทำ่นัน้  
 
ในกรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุช ำระเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือ ดรำฟต์ ที่ไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในวนัที่สัง่ซือ้ไมว่ำ่ด้วยเหตใุด หรือ
กรณีที่เช็คหรือดรำฟต์ดงักลำ่วถกูปฏิเสธกำรจำ่ยเงิน หรือกรณีที่บริษัทจดักำรมิได้รับเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรที่ผู้
สัง่ซือ้มีบญัชีบตัรเครดิตอยู ่ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรยกเลิกรำยกำรจองซือ้นัน้และแจ้งให้ผู้ จองซือ้
หน่วยลงทนุทรำบทำงโทรศพัท์ หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
 
ในกำรช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใชก่รณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินเต็มมลูคำ่
จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไมไ่ด้  
 
ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช ำระเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนแล้ว จะเพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินคำ่จองซือ้ไมไ่ด้ ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
5.2.2.2  วิธีกำรจองซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่สำมำรถขอ
เอกสำรดงักลำ่วได้ที่บริษัทจดักำร ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิด
บญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัสง่รหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร ซึง่ผู้ ถือรหสั
ประจ ำตวัต้องเก็บรักษำไว้เป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้ำของรหสัประจ ำตวัของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท ำรำยกำรผ่ำนทำงระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วย
ตนเอง ผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใช้บริกำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตำมวนัและเวลำท ำกำรของบริษัทจดักำรในชว่งระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะต้องท ำ
กำรสัง่ซือ้ให้เสร็จสิน้ภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัสดุท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักลำ่ว  
 
ในกรณีที่กำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไมส่ำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นำคำรพำณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหำนครได้ ไมว่ำ่ด้วยเหตใุดก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือวำ่รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น ำคำ่
ซือ้หน่วยลงทนุเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลำ่วได้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ซือ้ ภำยใต้หลกัฐำนทีป่รำกฏอยูท่ี่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอ้ำงอิง
เทำ่นัน้  
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บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำก
ธนำคำรพำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชไีมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถหกัเงินคำ่ซือ้ได้หรือรำยกำรค ำสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่ำ่ด้วยสำเหตใุด 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สำมำรถใช้บริกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้
ตำมปกต ิ 
 
อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักลำ่ว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เทำ่นัน้ โดยเป็น
คำ่ธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค ำสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอำ่นค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้อง ภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสำรของผู้สัง่ซือ้ สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้
เทำ่นัน้  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ์และอ้ำงอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุเม่ือรำยกำรซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำก
ระบบกำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 
30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร 
ก่อนปิดกำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ รวมทัง้ประกำศ
ไว้ในระบบโทรศพัท์ของบริษัทจดักำร  
 
5.2.2.3  วิธีกำรจองซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่สำมำรถขอเอกสำร
ดงักลำ่วได้ที่บริษัทจดักำร ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” 
และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัสง่รหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร ซึง่ผู้ ถือรหสั
ประจ ำตวัต้องเก็บรักษำไว้เป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้ำของรหสัประจ ำตวัของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท ำรำยกำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
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ข) กำรใช้บริกำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมงในชว่งระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกและจะต้องท ำกำรสัง่ซือ้ให้เสร็จสิน้
ภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัสดุท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกดงักลำ่ว  
 
ในกรณีที่กำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไมส่ำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นำคำรพำณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหำนครได้ ไมว่ำ่ด้วยเหตใุดก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือวำ่รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น ำคำ่
ซือ้หน่วยลงทนุเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลำ่วได้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ซือ้ ภำยใต้หลกัฐำนทีป่รำกฏอยูท่ี่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอ้ำงอิง
เทำ่นัน้  
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำก
ธนำคำรพำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชไีมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถหกัเงินคำ่ซือ้ได้หรือรำยกำรค ำสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่ำ่ด้วยสำเหตใุด 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สำมำรถใช้บริกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้
ตำมปกต ิ 
อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักลำ่ว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เทำ่นัน้ โดยเป็น
คำ่ธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค ำสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอำ่นค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ต 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้อง ภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำ
จำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์และอ้ำงอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ย
ลงทนุเม่ือรำยกำรซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำก
ระบบกำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 
30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร 
ก่อนปิดกำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ รวมทัง้ประกำศ
ไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
 
5.2.2.4  กำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนชอ่งทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอำจเพ่ิมเติมชอ่งทำงกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต ซึง่
จะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกตอ่ผู้ลงทนุ 
โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งกำรเพ่ิมเติมชอ่งทำงดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัท ำกำร และปิดประกำศให้ผู้
ลงทนุทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมให้บริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
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5.2.3. กำรจดัสรรหน่วยลงทนุ  
 
ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุตำมที่จองซือ้ หลงัจำกที่บริษัทจดักำรได้รับช ำระเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนและใบ
จองซือ้ที่ถกูต้องครบถ้วนแล้ว ในกรณีที่มีกำรจองซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ำจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร กำรจดัสรรหน่วยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของ
บริษัทจดักำร โดยใช้หลกักำร “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีที่จองซือ้คนละวนั และในกรณีที่จองซือ้ในวนัเดียวกนั ซึง่มีจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ
ตำมจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรไมเ่พียงพอตอ่กำรจดัสรรในวนัเดียวกนันัน้ บริษัทจดักำรจะจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทกุรำยในวนัดงักลำ่วตำมสดัสว่น
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จองซือ้ของแตล่ะรำย ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิทีจ่ะตดัสิทธิผู้จองซือ้ที่ปฏิบตัิไมเ่ป็นไปตำมที่โครงกำรก ำหนดเก่ียวกบัวนั
และเวลำท ำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกในกรณีที่มียอดกำรจองซือ้ในวนัแรกเกินกวำ่จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร และบริษัทจดักำรขอสงวน
สิทธิที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่ำงสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด  
 
5.2.4. กำรคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุในกำรเสนอขำยครัง้แรกไมไ่ด้รับกำรจดัสรรไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่นและหรือในกรณีที่บริษัทจดักำรต้องยุติโครงกำร
จดักำรเน่ืองจำกไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุให้แก่ประชำชนได้ถึง 35 รำย หรือในกรณีที่มีกำรจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัใดตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด เกินกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด ท ำให้ไม่
สำมำรถจดัตัง้กองทนุได้ บริษัทจดักำรจะช ำระคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จำกเงินที่ได้รับจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุ 
(ถ้ำมี) คืนให้ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุโดยโอนเงินข้ำบญัชีเงินฝำก หรือ จำ่ยเป็นเช็คขีดคร่อมและสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบไุว้ในค ำขอ
เปิดบญัชีกองทนุ ภำยในหนึ่งเดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้สดุกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกตำมสดัสว่นของเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุ หำก
บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในเวลำที่ก ำหนดอนัเน่ืองจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจดักำรเอง บริษัทจดักำรจะช ำระ
ดอกเบีย้ในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปีนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ครบก ำหนด  
 
ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณมลูคำ่หนว่ยลงทนุที่ขำยได้แล้วดงักลำ่ว จะใช้รำคำตำมมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ  
 
5.2.5. เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  
 
ผู้จองซือ้จะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำรไว้ เพื่อประโยชน์ในกำรติดตอ่ท ำรำยกำรซือ้ ขำย สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุ
ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำร โดยผู้จองซือ้ต้องกรอกรำยละเอียดและข้อควำมตำ่งๆ ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุอยำ่งถกูต้องและตำมควำมจริง
พร้อมทัง้แนบเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดำ  
 
ก) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึง่ลงนำมรับรองควำมถกูต้อง  
 
กรณีนิติบคุคล  
 
ก) ส ำเนำหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ซึง่กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมรับรองควำมถกูต้อง  
ข) ตวัอยำ่งลำยมือชื่อกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม และหรือผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขกำรลงนำม  
ค) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิตบิคุคลซึง่ลงนำมรับรองควำมถกูต้อง  
ง) หนงัสือมอบอ ำนำจในกรณีผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลไมไ่ด้เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมที่ระบใุนหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย์  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดักำรจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลำ่นัน้ เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั
ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชกีองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐำนะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตำม
เง่ือนไขที่ระบไุว้ในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
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5.2.6. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  
 
(ก) ค ำสัง่ซือ้ในแตล่ะครัง้ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ เป็นเงินสดที่มีมลูคำ่เกินกวำ่ 1 ล้ำนบำทขึน้ไป  
 
(ข) ค ำสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกวำ่ร้อยละ 5 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
(ค) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขำยหน่วยลงทนุของ
กองทนุกบัหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผู้ที่มีถ่ินฐำนอยูใ่นสหรัฐอเมริกำ หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลำ่วและบริษัทหรือห้ำงหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจดักำร
จงึขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อมส ำหรับผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลดงัที่
กลำ่วมำข้ำงต้น 
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 
6.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
- หกับญัชี 
 
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

ผู้สนใจสำมำรถท ำกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนชอ่งทำงตำ่งๆ ได้ ตำมที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะเร่ิมท ำกำร
เสนอขำยหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก ภำยใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม โดยจะระบวุนัเวลำ
ดงักลำ่วทีแ่น่นอนไว้ใน “หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั (Fund Factsheet)” และ “สว่นข้อมลูสรุปรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและ
ข้อผกูพนั” ก่อนเร่ิมท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกตอ่ไป 
 
6.2.1. วิธีกำรขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
วิธีกำรขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดในข้อ 5.2.1  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุเป็นกำรชัว่ครำวโดยไมต้่องแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุลว่งหน้ำ ในกรณีที่มีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ครบตำมจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร หรือตำมวงเงินลงทนุในตำ่งประเทศของบริษัทจดักำร หรือในกรณีอ่ืนใดภำยใต้ดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
6.2.2. วิธีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
6.2.2.1. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริษัทจดักำร หรือ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้สนใจจะต้องสัง่ซือ้เป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ่ำในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ก ำหนด โดยช ำระเงินคำ่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน ค ำสัง่
หกับญัชี เช็ค หรือดรำฟต์ ของธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส ำนกังำนของผู้สนบัสนนุที่รับค ำสัง่ซือ้ หรือหักบญัชีบตัร
เครดิตซึง่จะต้องอยูภ่ำยใต้เง่ือนไขที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนด หรือกำรช ำระเงินด้วยวิธีกำรอ่ืนใดที่อำจเพ่ิมเติมในภำยหลงัซึง่บริษัทจดักำร
จะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีสัง่ซือ้ด้วยเช็ค ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสัง่ซือ้ และ
ขีดคร่อมสัง่จำ่ยในนำม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมลูคำ่” (กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุชนิดสะสม
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มลูคำ่ “KFHTECH-A”) หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล” (กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุชนิดจำ่ยเงิน
ปันผล “KFHTECH-D”) ซึง่บริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรำยวนัของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. กรุง
ศรี” ซึง่บริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรำยวนัของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.
ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยโูอบี บมจ. ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต 
บมจ. ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เพื่อรำยยอ่ย บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยยอ่ย ธนำคำรออมสิน บมจ.ธนำคำร
ทิสโก้ หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม เม่ือเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรและเงินคำ่สัง่ซือ้วำ่ครบถ้วนและถกูต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะสง่มอบส ำเนำค ำ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ลงนำมรับรองควำมถกูต้องแล้วแกผู่้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐำนตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำร
ซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยไมมี่มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ และคำ่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วยงัไมส่ำมำรถน ำเข้ำบัญชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ที่ธนำคำร
พำณิชย์ในเขตกรุงเทพมหำนคร ไมว่ำ่ด้วยเหตใุดก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือวำ่รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่
น ำคำ่ซือ้หน่วยลงทนุเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลำ่วได้ โดยบริษัทจดักำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีผู่้ซือ้จะได้รับ  
 
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ หรือกำรช ำระด้วยวิธีอ่ืนใดถกูปฏิเสธกำรจำ่ยเงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะระงบักำรขำยหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้
และจะด ำเนินกำรให้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทรำบทำงโทรศพัท์ หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
 
ในกรณีที่ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดักำรมิได้รับเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรทีผู่้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู ่ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำว  
 
ในกำรช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใชก่รณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินเต็มมลูคำ่
จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไมไ่ด้  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช ำระเงินคำ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วไมว่ำ่ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุคืนไมไ่ด้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพจิำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัท
จดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุท ำกำรเพิ่มจ ำนวนหนว่ยลงทนุภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่ ำนวณมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ 
มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำขำย และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้ซือ้จะได้รับ  
 
อนึ่ง มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำขำยหน่วยลงทนุจะต้องได้รับกำรรับรองจำกผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
6.2.2.2. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้สัง่ซือ้สำมำรถขอใช้บริกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ โดยกรอกแบบฟอร์มกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ พร้อมหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำก
ธนำคำรพำณิชย์ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้มีควำมประสงค์ที่จะช ำระคำ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำด้วยบตัรเครดิต ผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอกรำยละเอียด
ในหนงัสือยืนยนักำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต  
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บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนจะด ำเนินกำรให้มีกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนตำมจ ำนวนเงินรำยงวดในวนัที่ที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุก ำหนดเพื่อเป็นคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่วนัดงักลำ่วเป็นวนัหยดุท ำกำร และผู้ ถือหน่วยลงทนุมิได้แจ้งกำรเลื่อนกำรหกับญัชีเงินฝำก
หรือบญัชีบตัรเครดิตไว้ตอ่บริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตส ำหรับงวดดงักลำ่วในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไปทกุครัง้  
 
ในกำรก ำหนดงวดกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถเลอืกซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำทกุสปัดำห์ ทกุเดือน หรืองวดอ่ืนใดตำม
ควำมประสงค์  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำของผู้สัง่ซือ้ ในกรณีที่บริษัทจดักำรพบวำ่เอกสำรหรือข้อมลูที่ได้รับจำกผู้สัง่ซือ้
ไมถ่กูต้องครบถ้วน หรือ ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตดงักลำ่วข้ำงต้น 3 งวด ติดตอ่กนั  
 
ข) กำรให้บริกำร  
 
1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชบีตัรเครดิตแล้วแตก่รณี ในงวดแรก หลงัจำกที่ผู้สัง่ซือ้กรอกและยื่นแบบฟอร์มกำร
ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ พร้อมหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกหรือหนงัสือยนืยนักำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิตครบถ้วนแล้ว ไม่น้อย
กวำ่ 7 วนั  
 
2) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำเป็นรำยงวด ๆ ละ เทำ่ ๆ กนั โดยระบจุ ำนวนเงินที่ต้องกำรสัง่ซือ้ในแตล่ะงวดให้เป็นไป
ตำมที่โครงกำรก ำหนด 
 
3) บริษัทจดักำรจะหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบญัชีบตัรเครดิตตำมหนังสือยืนยนั
กำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบริษัท
จดักำรมิได้รับเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรทีผู่้สัง่ซือ้มีบญัชีบตัรเครดิตอยู ่ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ไมว่ำ่ด้วยสำเหตใุด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในงวดนัน้ และจะยกเลิกรำยกำรซือ้ของงวดดงักลำ่ว ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตส ำหรับงวดถดัไปตำมปกติ  
 
4) บริษัทจดักำร จะใช้รำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุที่สำมำรถผ่ำนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่
ธนำคำรพำณิชย์ในเขตกรุงเทพมหำนครได้ ซึง่เป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีผู่้ซือ้จะ
ได้รับ  
 
5) นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุซึง่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำร จะสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบัภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทำงไปรษณีย์ภำยใน 4 วนัท ำกำร
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
6) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักลำ่ว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์หรือบญัชีบตัรเครดิตเทำ่นัน้ 
โดยเป็นคำ่ธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทผู้ออกบตัรเครดิตเรียกเก็บ เม่ือมีค ำสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชี
บตัรเครดิตแล้วแตก่รณี  
 
ค) เง่ือนไขกำรให้บริกำร  
 
1) ในกรณีที่บริษัทจดักำรได้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหนว่ยแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ำมำรถเพิกถอนรำยกำรดงักลำ่วซึง่เป็น
รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุได้ ไมว่ำ่สำเหตใุด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและ
สมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
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2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถยกเลิกกำรใช้บริกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำได้ โดยแจ้งยกเลิกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำตอ่บริษัทจดักำร บริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรยกเลิกกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์หรือบญัชบีตัรเครดิตภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ได้รับกำรแจ้ง
ยกเลิกดงักลำ่วจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีกำรขอแก้ไขรำยละเอียดเก่ียวกบักำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแจ้งกำรขอแก้ไขตอ่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนุนกำร
ขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 7 วนั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไมช่กัช้ำ  
 
3) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบกำรให้บริกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขข้อผิดพลำดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่
ได้รับแจ้งจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรแก้ไขที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด (ถ้ำม)ี  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำก่อนปิดกำรให้บริกำรดังกลำ่ว 
โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.2.3. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่สำมำรถขอ
เอกสำรดงักลำ่วได้ที่บริษัทจดักำร หรือช ำระคำ่ซือ้โดยกำรหกับญัชีบตัรเครดิต ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด ำเนินกำรตำม
ขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัช”ี และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัสง่รหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบโทรศพัท์อตัโนมัติของบริษัทจดักำร ซึง่ผู้ ถือรหสั
ประจ ำตวัต้องเก็บรักษำไว้เป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้ำของรหสัประจ ำตวัของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท ำรำยกำรผ่ำนทำงระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใช้บริกำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตำมวนัและเวลำท ำกำรของบริษัทจดักำรผำ่นหมำยเลขโทรศพัท์ทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไว้  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึง่บริษัทจดักำรจะใช้รำคำขำยหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
กำรค ำนวณจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีผู่้ซือ้จะได้รับ  
 
ในกรณีที่กำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไมส่ำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นำคำรพำณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหำนครได้ ไมว่ำ่ด้วยเหตใุดก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือวำ่รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น ำคำ่
ซือ้หน่วยลงทนุเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลำ่วได้  
 
ในกรณีที่ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดักำรมิได้รับเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรทีผู่้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู ่ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำว  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ซือ้ ภำยใต้หลกัฐำนทีป่รำกฏอยูท่ี่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอ้ำงอิง
เทำ่นัน้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ่ำในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ
ในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้
ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำก
ธนำคำรพำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชไีมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถหกัเงินคำ่ซือ้ได้หรือรำยกำรค ำสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่ำ่ด้วยสำเหตใุด 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สำมำรถใช้บริกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้
ตำมปกต ิ 
 
อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักลำ่ว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เทำ่นัน้ โดยเป็น
คำ่ธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค ำสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอำ่นค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้อง ภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสำรของผู้สัง่ซือ้ สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้
เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์และอ้ำงอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะ
ได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุเม่ือรำยกำรซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำก
ระบบกำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 
30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำก่อนปิดกำรให้บริกำรดังกลำ่ว 
โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.2.4 วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่สำมำรถขอเอกสำร
ดงักลำ่วได้ที่บริษัทจดักำร หรือช ำระคำ่ซือ้โดยกำรหกับญัชีบตัรเครดติ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนใน
หวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุก่อนทกุ
ครัง้  
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บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัสง่รหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร ซึง่ผู้ ถือรหสั
ประจ ำตวัต้องเก็บรักษำไว้เป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้ำของรหสัประจ ำตวัของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท ำรำยกำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใช้บริกำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัท
จดักำรก ำหนดไว้  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึง่บริษัทจดักำรจะใช้รำคำขำยหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
กำรค ำนวณจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีผู่้ซือ้จะได้รับ  
 
ในกรณีที่กำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไมส่ำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นำคำรพำณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหำนครได้ ไมว่ำ่ด้วยเหตใุดก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือวำ่รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น ำคำ่
ซือ้หน่วยลงทนุเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลำ่วได้  
 
ในกรณีที่ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดักำรมิได้รับเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรทีผู่้สัง่ซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู ่ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำว  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ซือ้ ภำยใต้หลกัฐำนทีป่รำกฏอยูท่ี่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอ้ำงอิง
เทำ่นัน้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ่ำในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิ
ในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้
ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำก
ธนำคำรพำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชไีมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถหกัเงินคำ่ซือ้ได้หรือรำยกำรค ำสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่ำ่ด้วยสำเหตใุด 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สำมำรถใช้บริกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้
ตำมปกต ิ 
 
อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักลำ่ว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เทำ่นัน้ โดยเป็น
คำ่ธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค ำสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอำ่นค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ต 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้อง ภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
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2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัควำมถกูต้องแล้วและมีควำมประสงค์จะท ำกำรเพิกถอนรำยกำร จะต้องท ำกำรยกเลิกรำยกำรนัน้ภำยในเวลำ 15.30 น. ของ
วนัที่ท ำรำยกำร ซึง่ถ้ำเกินก ำหนดเวลำดงักลำ่วจะเพิกถอนรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำ
จำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์และอ้ำงอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ย
ลงทนุเม่ือรำยกำรซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำก
ระบบกำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 
30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำก่อนปิดกำรให้บริกำรดังกลำ่ว 
โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.2.5. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วได้ทีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัช”ี ก่อนทกุครัง้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ่ำในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิ
ในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้
ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
ผู้ลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนำคำร
กรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ให้ถือวำ่เป็นกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำ
ภำยใน 15.30 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึง่
บริษัทจดักำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้ซือ้จะได้รับ  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช ำระเงินคำ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วไมว่ำ่ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุคืนไมไ่ด้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็น
และสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 
วนั นบัจำกวนัที่ได้รับแจ้งจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำกอ่นปิดกำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดย
จะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่เก่ียวข้อง  
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6.2.2.6. กำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนชอ่งทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ อำจเพ่ิมเติมชอ่งทำงกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต ซึง่
จะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกตอ่ผู้ลงทนุ 
โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งกำรเพ่ิมเติมชอ่งทำงดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัท ำกำร และปิดประกำศให้ผู้
ลงทนุทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมให้บริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เก่ียวข้อง  
 
6.2.3. กำรจดัสรรหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่มีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีผลท ำให้จ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจ ำนวนหน่วยที่จดทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำร
จดัสรรหน่วยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดักำร โดยใช้หลกักำร “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตำมข้อมลูที่ได้มีกำรบนัทกึรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ
ของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่ำงสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบ
ลว่งหน้ำ และบริษัทจดักำรจะคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุสว่นที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตำมวิธีกำรรับเงินคำ่ขำยคืนหนว่ย
ลงทนุที่ผู้สัง่ซือ้ได้ระบไุว้ในกำรเปิดบญัชีกองทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งทำงโทรศพัท์หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ทกุครัง้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรร
หน่วยลงทนุเต็มตำมจ ำนวนทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด  
 
6.2.4. กำรคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6.2.3.  
 
6.2.5. เง่ือนไขกำรขำยหน่วยลงทนุ  
 
6.2.5.1. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวรก็ได้ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดักำร
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำก่อนกำรใช้สิทธิปิดรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.5.2. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  
 
(ก) ค ำสัง่ซือ้ในแตล่ะครัง้ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ เป็นเงินสดที่มีมลูคำ่เกินกวำ่ 1 ล้ำนบำทขึน้ไป  
 
(ข) ค ำสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกวำ่ร้อยละ 5 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
(ค) เพ่ือรักษำผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยูก่่อนแล้ว โดยพิจำรณำจำกมลูคำ่กำรสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึง่อำจมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุได้  
 
(ง) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ที่จะไมเ่สนอขำยหน่วยลงทนุของ
กองทนุกบัหรือเพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผู้ที่มีถ่ินฐำนอยูใ่นสหรัฐอเมริกำ หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินที่อยู่
ในสหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพย์สินของบคุคลดงักลำ่วและบริษัทหรือห้ำงหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจดักำร
จงึขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสัง่ซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อมส ำหรับผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลดงัที่
กลำ่วมำข้ำงต้น  
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6.2.5.3. ในกรณีที่บริษัทจดักำรได้จ ำหน่ำยหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจดักำรสงวน
สิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แตว่นัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ ำหน่ำยหน่วยลงทนุได้เต็มตำมจ ำนวนทีจ่ดทะเบียนไปจนกวำ่บริษัท
จดักำรจะเห็นสมควรที่จะท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป โดยจะประกำศลว่งหน้ำไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.6. เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  
 
ในกรณีที่ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำรผู้จองซือ้จะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร เพื่อประโยชน์ในกำรติดตอ่ท ำรำยกำรซือ้ ขำย
คืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำร โดยผู้จองซือ้ต้องกรอกรำยละเอียดและข้อควำมตำ่งๆ ใน
ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุอยำ่งถกูต้องและตำมควำมจริงพร้อมทัง้แนบเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดำ  
 
ก) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึง่ลงนำมรับรองควำมถกูต้อง  
 
กรณีนิติบคุคล  
 
ก) ส ำเนำหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ซึง่กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมรับรองควำมถกูต้อง  
ข) ตวัอยำ่งลำยมือชื่อกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม และหรือผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขกำรลงนำม  
ค) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิตบิคุคลซึง่ลงนำมรับรองควำมถกูต้อง  
ง) หนงัสือมอบอ ำนำจในกรณีผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลไมไ่ด้เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมที่ระบใุนหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย์  
 
เอกสำรเปิดบญัชีทัง้ของบคุคลธรรมดำและนิตบิคุคล  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดักำรจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลำ่นัน้ เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั
ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชกีองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐำนะผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จำก
กำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ำมี)  
 
6.2.7. วนัและเวลำท ำกำรขำยหน่วยลงทนุ  
 
ผู้สนใจสำมำรถท ำกำรซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือชอ่งทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร
จดักำร ได้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยภำยในเวลำ 15.30 น.  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใชว่นัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทจดักำรจะก ำหนดวนัดงักลำ่วโดยประกำศไว้ที่
เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใชว่นัท ำกำรขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำโดยพลนั 
โดยประกำศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดักำรเชน่เดียวกนั  
 
6.3. กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไมต้่องแจ้งลว่งหน้ำ  
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7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ชอ่งทำงกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
7.2. รำยละเอียดชอ่งทำงกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

7.3. วิธีกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

- แบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

7.4.1.  วิธีกำรขำยคืนผ่ำนบริษัทจดักำร หรือ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยจะต้องสัง่ขำยเป็นจ ำนวนหน่วยหรือเป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืนหน่วย
ลงทนุที่ก ำหนด ในกรณีที่กำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ ำนวนหนว่ยลงทนุคงเหลือในบญัชีต ่ำกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ำ่ที่ก ำหนด หรือในกรณีที่จ ำนวน
หน่วยลงทนุทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุต้องกำรขำยคืน มำกกวำ่จ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัท
จดักำรจะถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทำ่ทีป่รำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุในบญัชีต ่ำกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ่ำทีก่ ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ได้
เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยไมมี่มลูคำ่ขัน้ต ่ำ และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค ำสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนบัสนนุ
กำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดย
จะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้ตำมปกติ  
 
ผู้สัง่ขำยคืนสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมวนัและเวลำในข้อ 7.6.1. เร่ือง 
“วนัและเวลำที่ท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” โดยกรอกรำยละเอียดตำ่ง ๆ ในค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบุ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ต้องกำรขำยคนื เม่ือเจ้ำหน้ำที่ตรวจค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุวำ่ถกูต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะสง่มอบส ำเนำค ำสัง่ขำยคืนหน่วย
ลงทนุที่ได้ลงนำมรับรองควำมถกูต้องแล้วแกผู่้สัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำนตอ่ไป  
 
นำยทะเบียนจะปรับลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใช้รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ใน
กำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ  
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7.4.2.  วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร (Tele-bank)  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
โทรศพัท์อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่
สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วได้ทีบ่ริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใช้บริกำร  
 
ผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ตำมวนัและเวลำท ำกำรของบริษัทจดักำรโดยใช้รหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผ่ำน
หมำยเลขโทรศพัท์ที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำย
นัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้
ขำยถดัมำ ซึง่บริษัทจดักำรจะใช้รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่หกัออกจำกผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใต้หลกัฐำนที่ปรำกฏอยูท่ี่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอ้ำงอิงเทำ่นัน้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยหรือเป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุที่ก ำหนด ใน
กรณีที่กำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีต ่ำกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ำ่ที่ก ำหนด หรือในกรณีที่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุต้องกำรขำยคืน มำกกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมี
ยอดคงเหลือของหน่วยลงทนุในบญัชีต ำ่กวำ่มลูคำ่ขัน้ต ำ่ที่ก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค ำสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนบัสนนุ
กำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดย
จะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้ตำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัข้อ “กำรช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรับลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบัภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำม)ี แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย์ ภำยใน 4 วนัท ำ
กำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขำยคืนจะต้องอำ่นค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นทำง
ระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่ขำยคืนจะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้องภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ขำยคืนแล้ว  
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2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสำรของผู้สัง่ขำยคนื สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำ
รำยกำรได้เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนทีป่รำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์แล้วน ำไปใช้อ้ำงอิงได้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำก
ระบบกำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 
30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำก่อนปิดกำรให้บริกำรดงักลำ่ว 
โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
7.4.3. วิธีกำรขำยคนืผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (Internet)  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึ่งสำมำรถขอ
เอกสำรดงักลำ่วได้ที่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใช้บริกำร  
 
ผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ ำตวั
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำย
นัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้
ขำยถดัมำ ซึง่บริษัทจดักำรจะใช้รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่หกัออกจำกผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใต้หลกัฐำนที่ปรำกฏอยูท่ี่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอ้ำงอิงเทำ่นัน้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยหรือเป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุที่ก ำหนด ใน
กรณีที่กำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีต ่ำกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ำ่ที่ก ำหนด หรือในกรณีที่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุต้องกำรขำยคืน มำกกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมี
ยอดคงเหลือของหน่วยลงทนุในบญัชีต ำ่กวำ่มลูคำ่ขัน้ต ำ่ที่ก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค ำสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้สนบัสนนุ
กำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ ลงทนุ โดย
จะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้ตำมปกติ  
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ในกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมหวัข้อ “กำรช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรับลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภำยใน 2 วนัท ำกำรภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หนว่ย
ลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบัภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำม)ี แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย์ ภำยใน 4 วนัท ำ
กำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขำยคืนจะต้องอำ่นค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบ
อินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ผู้สัง่ขำยคืนจะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้องภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ขำยคืนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำ
จำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์แล้วน ำไปใช้อ้ำงอิงได้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำก
ระบบกำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 
30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำก่อนปิดกำรให้บริกำรดงักลำ่ว 
โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
7.4.4. วิธีกำรขำยคนืผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ (Internet)  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วได้ที่บมจ. ธนำคำรกรุง
ศรีอยธุยำ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยหรือเป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ำ่ในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุที่ก ำหนด ใน
กรณีที่กำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีต ่ำกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ำ่ที่ก ำหนด หรือในกรณีที่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุต้องกำรขำยคืน มำกกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมี
ยอดคงเหลือของหน่วยลงทนุในบญัชีต ำ่กวำ่มลูคำ่ขัน้ต ำ่ที่ก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิทีจ่ะไมรั่บค ำสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ใน
กรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำน
ดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้ตำมปกติ  
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ 
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำย
นัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้
ขำยถดัมำ ซึง่บริษัทจดักำรจะใช้รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่หกัออกจำกผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุไมไ่ด้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัท
จดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนจะปรับลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 
วนั นบัจำกวนัที่ได้รับแจ้งจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำกอ่นปิดกำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดย
จะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่เก่ียวข้อง  
 
7.4.5.  กำรขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นชอ่งทำงอ่ืน ๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอำจเพ่ิมเติมชอ่งทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต 
ซึง่จะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกตอ่ผู้
ลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งกำรเพ่ิมเติมชอ่งทำงดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัท ำกำร และปิด
ประกำศให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมให้บริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยของกองทนุ  
 
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลำที่ท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
ผู้สนใจสำมำรถท ำกำรขำยคืนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือชอ่งทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
โครงกำรจดักำร ได้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำย ภำยในเวลำ 13.00 น. ซึง่บริษัทจดักำรจะเร่ิมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัที่จดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม โดยจะระบวุนัเวลำดงักลำ่วที่แน่นอนไว้ใน “หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั (Fund Factsheet)” และ “สว่นข้อมลู
สรุปรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและข้อผกูพนั” ก่อนเร่ิมท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิใน
กำรขยำยเวลำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้เพ่ิมมำกขึน้ ซึง่จะไมเ่กินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว หำกมี
กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ
ผู้สนบัสนนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใชว่นัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึง่บริษัทจดักำรจะก ำหนดวนัดงักลำ่วโดยประกำศ
ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใชว่นัท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ
โดยพลนั โดยประกำศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดักำรเชน่เดียวกนั  
 
7.6.2. กำรช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(1) โอนเข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ให้โอนคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเข้ำบญัชีเงินฝำก โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเข้ำบญัชี
เงินฝำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนำคต เชน่ E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำน
ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำหน่วย
ลงทนุ ในกำรรับคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุโดยกำรโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกนี ้ถ้ำหำกบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถโอนเงินเข้ำบญัชีที่ได้แจ้งไว้ไม่วำ่ด้วยกรณี
ใดๆ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกเช็ค ขีดคร่อมคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุสัง่จำ่ยผู้ ถือหน่วยลงทนุและจดัสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ในสมดุ
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุเห็นสมควร เชน่ กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  
 
(2) รับเช็คทำงไปรษณีย์  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอำจสัง่ให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุและรับเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมช่ือและที่อยูใ่น
สมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่บริษัทจดักำรจะน ำสง่เช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่
ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ ในกรณีทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุไมไ่ด้น ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำร
ตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เชน่ กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  
 
(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืน  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอำจสัง่ให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนับสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืน ซึง่สำมำรถรับได้ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและ
รำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมไ่ด้น ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุเห็นสมควร เชน่ กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น  
 
ระยะเวลำช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำ
หน่วยลงทนุดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะไมน่บัรวมวนัหยดุท ำกำรในตำ่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุตำ่งประเทศที่มีลกัษณะใน
ท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแก้ไข
เพ่ิมเติมในภำยหลงั โดยถือวำ่ได้รับควำมยินยอมจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้ำ  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ไมมี่  
 
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ไมมี่  
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8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ชอ่งทำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน 
 
8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

กองทนุนีจ้ดัอยูใ่นกลุม่กองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด์” ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหวำ่งกองทนุได้ภำยในกลุม่กองทนุ “กรุงศรีไทย
แลนด์” ซึง่อยูภ่ำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำรเทำ่นัน้ กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลำ่วหมำยถึง กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุหนึ่ง 
(“กองทนุต้นทำง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุปลำยทำง”) ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร โดยบริษัทจดักำรจะ
ด ำเนินกำรน ำเงินคำ่ขำยคนืซึง่ได้หกัคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี) เพ่ือน ำไปช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลำยทำง ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมอ่นญุำตให้มีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวำ่งกองทนุบำงกองทนุก็ได้โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกำรขำยคนืหน่วยลงทนุในกองทนุต้นทำง และสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกำรซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุปลำยทำง จะ
เกิดขึน้หลงัจำกที่ได้มีกำรบนัทกึข้อมลูกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุลงในระบบของนำยทะเบียนแล้วเทำ่นัน้  
 
กำรสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุในชว่งกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมอ่นญุำตให้มีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวำ่ง
กองทนุบำงกองทนุโดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร โดยจะระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัรำยชื่อกองทนุต้นทำงและก ำหนดเวลำสบัเปลี่ยนเข้ำ
กองทนุไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหนว่ยลงทนุตอ่ไป  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรปิดให้บริกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นกำรชัว่ครำวและ/หรือถำวรใน
กรณีที่บริษัทจดักำรเห็นวำ่ไมเ่ป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทำงลบตอ่กองทนุและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ ตอ่ชื่อเสียง หรือตอ่ควำม
รับผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร และ/หรือเหตอ่ืุนใดตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำก่อนกำรใช้สิทธิในกำรปิด
รับค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และส ำนกังำนของผู้สนบัสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
8.2.1. วนัและเวลำที่ท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนเข้ำหรือออกจำกกองทนุได้ที่บริษัทจดักำร ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ หรือชอ่งทำงอ่ืนๆ ตำมที่
ก ำหนด ได้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำย  
 
(1) กรณีสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุ ต้องสัง่ท ำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.  
 
(2) กรณีสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ต้องสัง่ท ำรำยกำรภำยในเวลำ 13.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุออกจำกกองทนุให้เพ่ิมมำกขึน้ ซึง่จะไมเ่กินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ
กำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใชว่นัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึง่บริษัทจดักำรจะก ำหนดวนัดงักลำ่วโดย
ประกำศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใชว่นัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ทรำบ
ลว่งหน้ำโดยพลนั โดยประกำศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจดักำรเชน่เดียวกนั  
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8.2.2. รำคำขำยและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนีเ้ป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
1. กำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหวำ่งกองทนุนีก้บักองทนุอ่ืนภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำร  
 
(1) กรณีเป็นกองทนุต้นทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจำกกองทนุ จะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุที่ใช้เพื่อค ำนวณรำคำรับซือ้คืนของวนั
ท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทำง หกัด้วย คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
 
(2) กรณีเป็นกองทนุปลำยทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเข้ำกองทนุ จะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค ำนวณรำคำขำยของวนัท ำกำร
ก่อนวนัที่กองทนุปลำยทำงจะได้รับเงินจำกกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุจำกกองทนุต้นทำง บวกด้วย คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และ
คำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
 
2. กำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหวำ่งชนิดหน่วยลงทนุภำยใต้กองทนุนี ้ 
 
(1) กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทนุต้นทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก จะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของ
ชนิดหน่วยลงทนุต้นทำง  
 
(2) กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทนุปลำยทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ จะใช้มลูคำ่หนว่ยลงทนุของวนัท ำกำรก่อนวนัที่ชนิดหนว่ย
ลงทนุปลำยทำงจะได้รับเงินจำกกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุจำกชนิดหน่วยลงทนุต้นทำง  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไมเ่รียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวำ่งชนิดหน่วยลงทนุภำยใต้กองทนุนี ้ 
 
8.2.3. วิธีกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทำง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผำ่นชอ่งทำงตำ่งๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรโดยจะต้อง
ระบเุป็นจ ำนวนหน่วยหรือเป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ่ำที่ก ำหนด ในกรณีที่กำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นผลให้จ ำนวนหน่วยลงทนุ
คงเหลือในบญัชีต ่ำกวำ่มลูคำ่ขัน้ต ำ่ที่ก ำหนด หรือในกรณีที่จ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องกำรสบัเปลี่ยน มำกกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่
ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทำ่ที่
ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ และในกรณีทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุในบญัชีต ่ำกวำ่มลูค่ำขัน้
ต ่ำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ ภำยใต้วิธีกำรที่บริษัทจดักำรเหน็สมควร โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำ
กำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคำ่ขัน้ต ่ำ และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ โดย
ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือใน
กรณีที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้ตำมปกติ  
 
ในกรณีของกองทนุปลำยทำง ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับกำรยกเว้นข้อจ ำกดัจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ในกำรซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ระบใุนหวัข้อ “กำรสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ”  
 
ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หำกรำยกำรสัง่สบัเปลีย่นนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
เว้นแตจ่ะได้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
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8.2.3.1  วิธีกำรสบัเปลี่ยนที่บริษัทจดักำร หรือ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำย โดยกรอก
รำยละเอียดตำ่งๆ ในค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ต้องกำรสบัเปลี่ยน เม่ือเจ้ำหน้ำที่
ตรวจค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุวำ่ถกูต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะสง่มอบส ำเนำค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุทีล่งนำมรับรองควำมถกูต้องแล้วแกผู่้ ถือ
หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำนตอ่ไป  
 
8.2.3.2  วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
โทรศพัท์อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่
สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วได้ทีบ่ริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใช้บริกำร  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทำง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตำมวนัและเวลำท ำกำรของบริษัทจดักำร โดยใช้รหสั
ประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผำ่นหมำยเลขโทรศพัท์ที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท ำ
กำรสบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. 
ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบริษัทจดักำรจะใช้รำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตำมที่ก ำหนดในข้อ 8.2.2. “รำคำขำยและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ” ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใต้หลกัฐำนทีป่รำกฎอยูท่ี่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอ้ำงอิงเทำ่นัน้  
 
ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องอำ่นค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ผ่ำนทำงระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้อง ภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรของผู้สั่งสบัเปลี่ยน
แล้ว  
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุำต
จำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสำรของผู้สัง่สบัเปลี่ยน สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำ
รำยกำรได้เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนทีป่รำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์แล้วน ำไปใช้อ้ำงอิงได้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำก
ระบบกำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 
30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
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5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำก่อนปิดกำรให้บริกำรดังกลำ่ว 
โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
8.2.3.3  วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่สำมำรถขอ
เอกสำรดงักลำ่วได้ที่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใช้บริกำร  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทำง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท ำ
กำรสบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. 
ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบริษัทจดักำรจะใช้รำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตำมที่ก ำหนดในข้อ 8.2.2. “รำคำขำยและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ” ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใต้หลกัฐำนทีป่รำกฏอยูท่ี่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอ้ำงอิงเทำ่นัน้  
 
ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องอำ่นค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่สบัเปลี่ยนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุำต
จำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สัง่สบัเปลี่ยน สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้เทำ่นัน้ บริษัทจดักำร
จะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ์แล้วน ำไปใช้อ้ำงอิงได้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำก
ระบบกำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 
30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำก่อนปิดกำรให้บริกำรดังกลำ่ว 
โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
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8.2.3.4  วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วได้ที่บมจ. ธนำคำรกรุง
ศรีอยธุยำ  
 
ในกรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทำง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหน้ำจอระบบ
อินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท ำ
กำรสบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. 
ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบริษัทจดักำรจะใช้รำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตำมที่ก ำหนดในข้อ 8.2.2. “รำคำขำยและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ” ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หำกรำยกำรสัง่สบัเปลีย่นนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้เม่ือ
มีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนดให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ได้รับแจ้งจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
8.2.3.5  กำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นชอ่งทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ อำจเพ่ิมเติมชอ่งทำงกำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ใน
อนำคต ซึง่จะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่เก่ียวข้องตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกตอ่ผู้ลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งกำรเพ่ิมเติมช่องทำงดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัท ำกำร 
และปิดประกำศให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมให้บริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัท
จดักำรจะก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรตอ่ไป โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนก่อน และถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว โดยขัน้ตอนที่ก ำหนดดงักลำ่วต้องสำมำรถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุรำย และบริษัทจดักำรจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำยทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 60 วนั  
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1. บริษัทจดักำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไว้แล้วได้ เฉพำะในกรณี
ที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ต้องไมเ่กินกวำ่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีที่เข้ำเหตดุงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์แล้ว  
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(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำย จำ่ยโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยำ่งสมเหตสุมผล หรือ  
 
(ข) มีเหตทุี่ท ำให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตดุงักลำ่วอยูน่อกเหนือกำรควบคมุ
ของบริษัทจดักำร  
 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในชว่งระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรพบวำ่ รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตำมที่ระบไุว้ใน
ข้อ 16.4.2 และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
10.2. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำมข้อ 10.1. บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) เลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืนได้ไมเ่กิน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับกำรผ่อนผนัจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบเร่ืองดงักลำ่วด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
(3) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน พร้อมทัง้จดัสง่รำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1. (1) หรือกำรรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1. (2) ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะมอบหมำยให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได้  
 
(4) ในระหวำ่งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน หำกมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุในชว่งเวลำดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะรับซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุนัน้ โดยต้องช ำระคำ่ขำยคืนแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่สง่ค ำสัง่ขำยคืนก่อนหลงั  

11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1. บริษัทจดักำรจะไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือ
ค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ต้องไมเ่กินกวำ่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ตลำดหลกัทรัพย์ไมส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกต ิ 
 
(2) บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำย จำ่ย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยำ่งสมเหตสุมผล  
 
(ข) ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสม หรือ  
 
(ค) มีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือกำรหยดุ
รับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท ำได้ไมเ่กิน 1 วนัท ำกำร เว้นแตจ่ะได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตำ่งประเทศ และมีเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอย่ำงมี
นยัส ำคญั  
 
(ก) ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้
ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวำ่ร้อยละสบิของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
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(ข) มีเหตกุำรณ์ที่ท ำให้ไมส่ำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศได้อยำ่งเสรี และท ำให้ไมส่ำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำก
ตำ่งประเทศได้ตำมปกติ หรือ  
 
(ค) มีเหตทุี่ท ำให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตดุงักลำ่วอยูเ่หนือกำรควบคมุของ
บริษัทจดักำร และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
 
(4) เป็นกำรไมข่ำยหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่้ลงทนุเฉพำะรำย เน่ืองจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) บริษัทจดักำรมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผู้ลงทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบักำรกระท ำดงัตอ่ไปนี ้ 
 
1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไมว่ำ่จะเป็นกฎหมำย
ไทยหรือกฎหมำยตำ่งประเทศ  
 
2. กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรร้ำย หรือ  
 
3. กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัติำมค ำสัง่เก่ียวกบักำรยดึหรืออำยดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอ ำนำจตำมกฎหมำย  
 
(ข) บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรรู้จกัลกูค้ำ และตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้ำได้ในสำระส ำคญั  
 
(5) อยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำรเปลีย่นให้บริษัทจดักำรรำยอ่ืนเข้ำบริหำรจดักำรกองทนุรวมภำยใต้กำรจดักำรของตนอนัเน่ืองมำจำกกำรที่บริษัทจดักำร
รำยเดิมไมส่ำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยกำรด ำรง
เงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์และกำรค้ำหลกัทรัพย์และ
กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผู้จดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ซึง่ให้กระท ำได้ไมเ่กิน 3 วนัท ำกำร  
 
11.2. เม่ือปรำกฏเหตตุำมข้อ 11.1. และบริษัทจดักำรประสงค์จะไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือ
ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหำกเป็นเหตตุำมข้อ 11.1. (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรำยอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบ
ถึงกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคนืหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนัด้วย  
 
(2) รำยงำนกำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคนืหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุตำมข้อ 11.1. (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท ำกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ก่อนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(ก) รำยงำนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัท ำกำร
สดุท้ำยก่อนวนัรำยงำนนัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ  
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(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเปิดขำยหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.3. บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลำทีบ่ริษัทพบวำ่รำคำขำย
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตำมข้อ 16.4.2. และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ 
โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรหยดุขำยหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4. ในกรณีที่วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ประกำศก ำหนดให้เป็นวนัหยดุท ำกำร
ของบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ บริษัทจดักำรจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน และค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุส ำหรับวนัดงักลำ่ว และต้องแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำเก่ียวกบักำรหยดุรับค ำสัง่ในกรณีดงักลำ่วไมน้่อยกวำ่ 5 วนัท ำกำรก่อนถึงวนัหยดุท ำกำรกรณีพิเศษนัน้ โดยกำรปิด
ประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกำศดงักลำ่วไว้ ณ สถำนที่ตดิตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุทีใ่ช้เป็นสถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี)  
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษำ
เสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน บริษัทจดักำรจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นกำรชั่วครำว
ตำมระยะเวลำทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ซึง่ไมเ่กิน 20 วนัท ำกำรติดตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ให้ขยำยระยะเวลำหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออกไปได้  
 
13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้ตำมปกติ อยำ่งไรก็ดี กองทนุนีมี้ข้อจ ำกดักำร
ถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัท
จดักำรจะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลที่ซือ้และ/หรือปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรและ/หรือผำ่นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ พร้อมเอกสำรหลกัฐำนตำ่งๆ (ถ้ำมี)  
 
ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ตอ่เม่ือนำยทะเบียนได้บนัทกึชื่อผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว ซึง่นำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำ
กำร นบัแตว่นัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
 
14. การจ่ายเงนิปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFHTECH-A ไมจ่ำ่ย  

2. KFHTECH-D จำ่ย  
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14.2. หลกัเกณฑ์กำรจำ่ยเงินปันผล :  

กองทนุมีนโยบำยจำ่ยเงินปันผลไมเ่กินปีละ 12 ครัง้ โดยจะจำ่ยในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 10 ของก ำไรสทุธิในงวดบญัชีที่จะจำ่ยเงินปันผลนัน้ และ/
หรือจำ่ยจำกก ำไรสะสมในอตัรำทีบ่ริษัทจดักำรพิจำรณำเห็นสมควร ทัง้นี ้กำรจำ่ยเงินปันผลดงักลำ่วจะต้องไมท่ ำให้กองทนุรวมมีผลขำดทนุสะสม
เพ่ิมขึน้ในรอบระยะเวลำบญัชีที่มีกำรจำ่ยเงินปันผลนัน้ และบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมจ่ำ่ยเงินปันผล หำกกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจำรณำดงักลำ่ว
ข้ำงต้นในแตล่ะงวดบญัชีที่จะจำ่ยเงินปันผลน้อยกวำ่ 0.25 บำทตอ่หน่วยลงทนุ  
 
14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจ ำกดัในกำรจำ่ยเงินปันผลแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำให้มีกำรจำ่ยเงินปันผลของกองทนุ บริษัทจดักำรจะประกำศกำรจำ่ยเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิด
จำ่ยเงินปันผลเพ่ือกำรจำ่ยเงินปันผล และประมำณกำรอตัรำเงินปันผลโดยไมช่กัช้ำ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั  
 
(2) ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผลทรำบถึงกำรจำ่ยเงินปันผล  
 
(3) สง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผลที่มีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วย
ลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผล ชนิดไมร่ะบชุือ่ผู้ ถือเม่ือได้รับกำรร้องขอ  
 
(4) กำรจำ่ยเงินปันผลจะจำ่ยเป็นเงินโอนเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผล หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จำ่ยในนำมผู้
ถือหน่วยลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผลตำมชื่อและที่อยูท่ี่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผลทำง
ไปรษณีย์ตำมที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
(5) ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผลที่มีชื่อปรำกฏในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนจะได้รับเงินปันผลซึง่ถือเป็นเงินได้พงึ
ประเมินซึง่ต้องน ำไปค ำนวณภำษี  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. คำ่ธรรมเนียมรวม (เพดำนคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่ประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  

รำยกำรคำ่ธรรมเนียม (ตำม 15.2)  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFHTECH-A ประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 4.6545 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สิน
ทัง้หมด  
หกัด้วย มลูคำ่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่ำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ 

2. KFHTECH-D ประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 4.6545 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สิน
ทัง้หมด  
หกัด้วย มลูคำ่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่ำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดข้ำงต้น ได้แก่ คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
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15.2. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
 
15.2.1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFHTECH-A ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 2.1400 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย 
มลูคำ่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่ำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ 

2. KFHTECH-D ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 2.1400 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย 
มลูคำ่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่ำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ 

 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรจะรับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ ดงันี ้ 
 
(1) คำ่จดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ คำ่พิมพ์หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพ์ที่ใช้ในกำรท ำรำยกำรของกองทนุ  
 
(2) คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดัเตรียมและเก็บรักษำสถิตแิละข้อมลู คำ่จดัเตรียมและจดัพิมพ์หนงัสือบอกกลำ่วข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทนุโดยตรง  
 
(3) คำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ ที่เกิดขึน้เก่ียวเน่ืองกบัโครงกำรจดักำร เชน่ คำ่ประกำศในหนงัสือพิมพ์ คำ่ไปรษณียำกรส ำหรับกำรสง่เอกสำรตำ่งๆ หรือหนงัสือ
ติดตอ่กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ คำ่อำกรแสตมป์ คำ่ธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เชน่ คำ่สมดุเช็ค เป็นต้น  
 
15.2.2. คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFHTECH-A ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.1070 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สินทัง้หมด  
หกัด้วย มลูคำ่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่ำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ 

2. KFHTECH-D ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.1070 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สินทัง้หมด  
หกัด้วย มลูคำ่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่ำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ 

 
15.2.3. คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุรำยปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFHTECH-A ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.1605 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สิน
ทัง้หมด หกัด้วย มลูคำ่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่ำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ 

2. KFHTECH-D ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.1605 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สิน
ทัง้หมด หกัด้วย มลูคำ่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่ำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ 

 
15.2.4. คำ่ธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ไมมี่  
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15.2.5. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ไมมี่  
 
15.2.6. คำ่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ2.2470ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคำ่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่ำ่ธรรมเนียม
กำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่
ค ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุตำมที่จำ่ยจริง  
 
(2) คำ่ใช้จำ่ยในกำรสอบบญัชี คำ่ทีป่รึกษำกฎหมำย คำ่ใช้จำ่ย หรือ คำ่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในกำรจดักำรกองทนุ เชน่ คำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้จำกกำร
ติดตำมทวงถำม หรือ กำรด ำเนินคดีเพือ่กำรรับช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตำมที่จำ่ยจริง  
 
(3) คำ่ใช้จำ่ย (ถ้ำมี) ในกำรด ำเนินคดขีองผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่หรือเรียกคำ่สินไหมทดแทนควำมเสียหำย
จำกบริษัทจดักำร เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จำ่ยจริง  
 
(4) คำ่ตอบแทนผู้ช ำระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ ในระหวำ่งกำรช ำระบญัชีกองทนุ ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จำ่ยจริง  
 
(5) คำ่ใช้จำ่ย คำ่ธรรมเนียม และ/หรือ คำ่ไปรษณียำกร คำ่ภำษีอำกร ที่เกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกบักำรลงทนุหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ทัง้ใน
ประเทศไทยและตำ่งประเทศ เชน่ กำรจดัหำ ให้ได้มำ รับมอบ สง่มอบ ดแูล เก็บรักษำ ป้องกนัผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยในกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ กำรโอนเงิน คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องกบักำรป้องกนัควำมเสี่ยงในอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำม
เสี่ยงที่เก่ียวข้องกบักำรลงทนุในหลกัทรัพย์ทัง้ในและตำ่งประเทศ และคำ่ใช้จำ่ยหรือคำ่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมที่จำ่ยจริง รวมถึงคำ่ใช้จำ่ยและ
คำ่ธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือให้กองทนุสำมำรถลงทนุในหลกัทรัพย์ตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำรได้ เป็นต้น  
 
(6) คำ่ใช้จำ่ยในกำรเก็บรักษำหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตำ่งประเทศ บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จำ่ยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ตอ่
ปีของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยตอ่ปี โดยบริษัทจดักำรจะใช้ดลุยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดัจำ่ยเป็นคำ่ใช้จำ่ยทนัที หรือทยอยตดั
จำ่ยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใช้จำ่ยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตดัจำ่ยที่เหมำะสม  
 
(7) คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดัท ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ ในชว่งเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก และภำยหลงัเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก ตำมที่จำ่ย
จริง ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิทีจ่ะเรียกเก็บคำ่ใช้จำ่ยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ โดยไมต้่องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ โดยบริษัทจดักำรจะ
เรียกเก็บดงันี ้ 
 
(7.1) คำ่ใช้จำ่ยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ในชว่งเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จำ่ยจริง ทัง้นี ้ไมเ่กินร้อยละ 1.0700 
ของจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน  
 
(7.2) คำ่ใช้จำ่ยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ภำยหลงักำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จำ่ยจริง ทัง้นี ้ไมเ่กินร้อยละ 
1.0700 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยตอ่ปี  
 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะใช้ดลุยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดัจำ่ยเป็นคำ่ใช้จำ่ยทนัที หรือทยอยตดัจำ่ย
ภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใช้จำ่ยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตดัจำ่ยที่เหมำะสม  
 



กองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์                                                                     17/05/2019  Page 63 

ในกรณีที่มีเหตตุ้องเลิกกองทนุก่อนก ำหนดระยะเวลำดงักลำ่วและคำ่ใช้จำ่ยตำ่ง ๆ นัน้ ยงัตดัจำ่ยจำกกองทนุไมค่รบจ ำนวน คำ่ใช้จำ่ยในสว่นที่ยงัตดั
จำ่ยไมห่มดดงักลำ่ว จะถือเป็นคำ่ใช้จำ่ยด ำเนินงำนของบริษัทจดักำร  
 
(8) คำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องกบักำรปฏบิตักิำรกองทนุเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรของกองทนุตำมที่จำ่ยจริง ซึ่งจะเรียกเก็บในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 
1.0700 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคำ่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่ำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ 
คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องกบักำรปฏบิตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ ซึง่ได้แก่  
(8.1) คำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องกบักำรโอน/จำ่ย/รับ เงิน ในรูปแบบใหม่ๆ  เชน่ เทคโนโลยีดิจิทลั / Fintech เป็นต้น  
(8.2) คำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้จำกกำรใช้หรืออ้ำงอิงดชันีหลกัทรัพย์ เคร่ืองหมำยกำรค้ำ และ/หรือเคร่ืองหมำยบริกำรของตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ของผู้
ค ำนวณและประกำศดชันี (Index Provider) ซึง่รวมถึง บทควำม ใบอนญุำต เคร่ืองหมำยกำรค้ำ หรือข้อมลูอ่ืนใด จำก service provider เป็นต้น  
 
(9) คำ่ใช้จำ่ยหรือคำ่ธรรมเนียมอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบักำรลงทนุเพ่ือประโยชน์ในกำรจดักำรกองทนุตำมที่จำ่ยจริง ทัง้นี ้คำ่ธรรมเนียมดงักลำ่ว บริษัท
จดักำรจะใช้ดลุยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดัจำ่ยเป็นคำ่ใช้จำ่ยทนัที หรือทยอยตดัจำ่ยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใช้จำ่ยนัน้ หรือก ำหนด
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรตดัจำ่ยที่เหมำะสม  
หมายเหตุ :  
คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมข้ำงต้น เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว 
 
15.3. คำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFHTECH-A ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

2. KFHTECH-D ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทำ่กนั ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ลงทนุทรำบ
รำยละเอียดลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)  
 
15.3.2. คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFHTECH-A ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

2. KFHTECH-D ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทำ่กนั ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทรำบรำยละเอียดลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี  
 
15.3.3. คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  

15.3.3.1 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ (Switching In) :มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFHTECH-A ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้ำ ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

2. KFHTECH-D ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้ำ ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

 



กองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์                                                                     17/05/2019  Page 64 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทำ่กนั ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุ
ทรำบรำยละเอียดลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี  
 
15.3.3.2 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFHTECH-A ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

2. KFHTECH-D ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ 

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทำ่กนั ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้
ลงทนุทรำบรำยละเอียดลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำ
มี)  
 
15.3.4. คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ : มี  

ในอตัรำ 10.00 บำท ตอ่หน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผู้ โอนในวนัที่ยืน่ค ำขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
15.3.5. คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี  

ฉบบัละ 50.00 บำท 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัที่ยื่นค ำขอให้ออกใบส ำคญั
หน่วยลงทนุ  
 
15.3.6. คำ่ปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไมมี่  
 
15.3.7. คำ่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
 
ตำมที่จำ่ยจริง  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
(ก) คำ่ธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู ่กำรออกหนงัสือรับรองสิทธิใหมแ่ก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึง่พิสจูน์ได้
วำ่เป็นควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะคิดคำ่ธรรมเนียมจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียน
หน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรทัว่ไปในกำรให้บริกำรลกัษณะดงักลำ่ว  
 
(ข) คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เชน่ กำรใช้บริกำรบตัร ATM ให้เป็นไปตำมอตัรำและ
เง่ือนไขที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนด  
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(ค) คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงินคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ต้องช ำระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เข้ำบญัชีเงินฝำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมที่
ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บจริง  
 
(ง) คำ่ธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เชน่ กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
คำ่ธรรมเนียมจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทัว่ไปในกำรให้บริกำรลกัษณะดงักลำ่ว  
 
ทัง้นี ้คำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้ำงต้น เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว  
 
15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจำ่ยคำ่ธรรมเนียม :  

คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยทีเ่ก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิกำร
กองทนุ จะค ำนวณทกุวนัโดยใช้มลูคำ่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคำ่หนีส้ินทัง้หมด เว้นแตค่ำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์  
 
คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องกบักำรปฏบิตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค ำนวณ ในกำรค ำนวณและจะตดัจำ่ยจำก
กองทนุเป็นรำยเดือนภำยในเวลำ 7 วนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไป  
 
คำ่ใช้จำ่ย ข้อ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตดัจำ่ยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จำ่ยจริง โดยในทำงบญัชีตดัจำ่ยครัง้เดียวในวนัที่เกิดคำ่ใช้จำ่ยนัน้ๆ  
 
คำ่ใช้จำ่ย ข้อ 15.2.6. (2) และ (3) จะตดัจำ่ยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีจะทยอยตดัจำ่ยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิด
คำ่ใช้จำ่ยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 5 ปี ทัง้นี ้กำรตดัจำ่ยคำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่ว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชี
และผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแหง่ประเทศไทย  
 
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ย :  

1. ในกรณีที่บริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรลดคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยตำมที่ได้ระบไุว้ในโครงกำร บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักล่ำวให้ผู้
ลงทนุทรำบอยำ่งทัว่ถึงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่มีกำรลดคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่ว เชน่ เผยแพร่ข้อมลูไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทจดักำรหรือทำงหนงัสือพิมพ์ หรือจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลำ่วไว้ ณ สถำนทีใ่นกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) เป็นต้น  
 
กำรลดคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยให้แตกตำ่งไปจำกโครงกำร ให้ถือวำ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร
ในเร่ืองดงักลำ่วเม่ือบริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรตำมข้อ 1. ข้ำงต้นแล้ว  
 
2. ในกรณีที่บริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้ตำมที่ได้ระบไุว้ในโครงกำร บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูเร่ือง
ดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบอยำ่งทัว่ถึงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่มีกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่วเพ่ิมขึน้ 
เชน่ เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรหรือทำงหนงัสือพิมพ์ หรือจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลำ่วไว้ ณ สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุ
แหง่ของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำม)ี เป็นต้น  
 
3. บริษัทจดักำรสำมำรถเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้จำกมลูคำ่ขัน้สงูของคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเดิมตำมที่ระบไุว้ลำ่สดุใน
โครงกำร และหำกบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้ตำมที่ระบไุว้นัน้ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้ตำมวิธีกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลำ 3 วนัติดตอ่กนั  
(2) จดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลำ่วไว้ในที่เปิดเผย ณ สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ำมี)  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้เกินกวำ่อตัรำร้อยละ 5 ของคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใช้จำ่ยเดิมตำมที่ระบไุว้ลำ่สดุใน
โครงกำร บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยที่เพ่ิมขึน้ดงักลำ่วได้ตอ่เม่ือได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตำม
จ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 
 
15.6. หมำยเหต ุ:  

ไมมี่ 

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

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่มำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยควำมเห็นชอบ
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
(1.1) มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
(1.2) มลูคำ่หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูคำ่  
(1.3) มลูคำ่หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผล  
 
กองทนุมีกำรแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุตำมชนิด ดงันัน้ มลูคำ่หน่วยลงทนุแตล่ะชนิดอำจมีมลูคำ่ไมเ่ทำ่กนั มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของแตล่ะชนิดหนว่ย
ลงทนุรวมกนัจะเทำ่กบัมลูคำ่ทรัพย์สินของกองทนุรวม ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดจำกกำรลงทนุจะถือเป็นประโยชน์ของกองทนุรวม และจะถกูปันสว่น
ตำมสดัสว่นมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด  
 
วิธีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
 
กองทนุมีกำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ ท ำให้กำรปันสว่นมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิจะต้องมีกำรแบง่กำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิตำมแตล่ะชนิดหน่วย
ลงทนุ  
 
กำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้ จะค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิโดยรวมของกองทนุ และปันสว่นรำยได้และคำ่ใช้จำ่ยให้เป็นไป
ตำมแตล่ะชนิดหน่วยลงทนุ ตำมสดัสว่นของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของวนัก่อนหน้ำของหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด  
 
กรณีวนัแรกของกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิจะเฉลี่ยโดยใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุที่ขำยได้ทัง้หมดของแตล่ะชนิดหน่วยลงทนุ หลงัจำกนัน้ ปรับปรุง
รำยกำรที่เก่ียวข้องเฉพำะกบัหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด (ได้แก่ รำยกำรขำยหนว่ยลงทนุ และรำยกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น) และค ำนวณมลูคำ่
ทรัพย์สินหลงัหกัคำ่ธรรมเนียมและมลูคำ่หน่วยลงทนุของแตล่ะชนิดหน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ค ำนวณ จะต้องมีมลูคำ่ไมต่ ่ำกวำ่ศนูย์  
 
ในกรณีที่หน่วยลงทนุชนิดใดของกองทนุรวมที่มีกำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ ไมมี่จ ำนวนผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลืออยูแ่ล้วส ำหรับหนว่ยลงทนุชนิดดงักลำ่ว 
บริษัทจดักำรอำจคงชนิดหนว่ยลงทนุนัน้ไว้ตอ่ไป และหำกมีกำรขำยหน่วยลงทนุชนิดนัน้เพ่ิมเติม บริษัทจดักำรจะค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุของ
หน่วยลงทนุชนิดดงักลำ่วโดยใช้มลูคำ่ทรัพย์สินของกองทนุ หรือมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ แล้วแตก่รณีตำมควำมเหมำะสมของหน่วยลงทนุแต่
ละชนิดเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ  
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ตัวอย่างการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

วันที่ 1 

กองทนุรวมชนิดสะสมมลูคำ่ จ ำหน่ำยหน่วยลงทนุได้ทัง้หมด 200,000 บำท มลูคำ่ที่ตรำไว้ตอ่หน่วย 10 บำท โดยวนัที่ 1 เป็นวนัค ำนวณมลูคำ่
ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัแรก ซึง่มีรำยได้สทุธิจำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ 1,500 บำท และในวนัเดียวกนัมียอดขำยหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูคำ่เพิ่ม 
10,000 บำท และยอดรับซือ้คืน 5,000 บำท 

  กองทุนรวม     

มลูคำ่ทรัพย์สินที่จ ำหนำ่ยได้หลงัหกัคำ่ธรรมเนียมกำรขำย (ถ้ำมี) (บำท) 
ชนิดสะสมมลูคำ่ = 20,000 หน่วย x 10 บำท = 200,000.00 

200,000.00      

รำยได้สทุธิจำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ในวนัที่ 1 = 1,500 บำท 1,500.00      

หกั หนีส้ิน้ที่เกิดจำกกำรลงทนุ ไมมี่      

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ =ใช้เป็นฐำนใน
กำรปันสว่นของกองทนุรวมแตล่ะชนิด (1) 

201,500.00      

หรือค ำนวณกำรปันสว่นเป็นมลูคำ่หนว่ยลงทนุตอ่หน่วย       

จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) (2) 20,000.0000      

มลูคำ่หน่วยลงทนุตอ่หน่วย (1)/(2) 10.075000      

    ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่าย 
เงนิปันผล 

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของแตล่ะชนิด = 
สดัสว่นที่หน่วยลงทนุแตล่ะชนิดได้รับ 

      

(20,000 หน่วย x 10.0750)   201,500.00  -  
หกั รำยกำรคำ่ธรรมเนียมของแตล่ะชนิดตอ่วนั (หำรด้วยจ ำนวนวนัจริงใน 1 
ปี) 

      

หกั : คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร (+vat) = 1% ตอ่ปี       

ชนิดสะสมมลูคำ่ = (201,500 x 1%)/365 = 5.52   -5.52  -  

หกั : คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ตอ่ปี       

ชนิดสะสมมลูคำ่ = (201,500 x 0.3%)/365 = 1.66   -1.66  -  

รวมคำ่ธรรมเนียมทัง้สิน้ -7.18  -7.18  -  

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 201,492.82  201,492.82  -  

จ ำนวนหน่วยลงทนุจำกรำยกำรของผู้ ถือหน่วย (หน่วย) 20,000.0000  20,000.0000  -  

มลูคำ่หน่วยลงทนุตอ่หน่วย 10.0746  10.0746  -  

วันที่ 2 เพ่ิม-ลดหนว่ยจำกกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เกิดขึน้ในวนัที ่1 และท ำกำรเปิดเสนอขำยหน่วยลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผล 

(จำกรำยกำรขำยหน่วยลงทนุเพ่ิม 10,000 บำท คดิเป็นจ ำนวนหน่วยทัง้สิน้ = 10,000/10.0747 = 992.5853 หน่วย และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
5,000 บำท คิดเป็นจ ำนวนหน่วยทัง้สิน้ = 5,000/10.0746 = 496.2976 หน่วย) 

  กองทุนรวม     

วนัที ่2 มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุของวนัก่อนหน้ำ (บำท) 201,492.82      

กำรเพิ่มขึน้หรือลดลงของทนุได้รับจำกผู้ ถือหน่วย (บำท)       

- รำยกำรขำยหนว่ยลงทนุเพ่ิม (+10,000บำท) 10,000.00      
- รำยกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (-5,000บำท) -5,000.00      

หกั หนีส้ิน้ที่เกิดจำกกำรลงทนุ ไมมี่      
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มลูคำ่ทรัพย์สินหลงัหกัหนีส้ิน้จำกกำรลงทนุและหลงัหกัคำ่ธรรมเนียมค้ำง
จำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำ 

206,492.82      

บวกกลบั คำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำ 7.18      

มลูคำ่ทรัพย์สินหลงัหกัหนีส้ิน้ทัง้สิน้ก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของ
วนัก่อนหน้ำ 

206,500.00      

รำยได้สทุธิจำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ในวนัที่ 2 = 1,200 บำท 1,200.00      

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำ = 
ใช้เป็นฐำนในกำรปันสว่นของกองทนุรวมแตล่ะชนิด (1) 

207,700.00      

หรือค ำนวณกำรปันสว่นเป็นมลูคำ่หนว่ยลงทนุตอ่หน่วย       

จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 20,000.0000      
- หน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้จำกชนิดสะสมมลูคำ่ 992.555831      
- หน่วยลงทนุลดลงจำกชนิดสะสมมลูคำ่ -496.277915      

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) (2) 20,496.277916      

มลูคำ่หน่วยลงทนุตอ่หน่วย (1)/(2) 10.133547      

    ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่าย 
เงนิปันผล 

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำ
ของแตล่ะชนิด = สดัสว่นที่หนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดได้รับ 

      

(20,496.277916 หน่วย x 10.133547)   207,700.00  -  
หกั คำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำของแตล่ะชนิด -7.18  -7.18  -  

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมกองทนุแตล่ะชนิด = ใช้เป็นฐำน
ในกำรค ำนวณคำ่ธรรมเนียมกองทนุแตล่ะชนิด 

  
  

  
  
  

  

207,692.82  -  

หกั รำยกำรคำ่ธรรมเนียมของกองทนุรวมตอ่วนั (หำรด้วยจ ำนวนวนัจริงใน 
1 ปี) 

    

หกั : คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร (+vat) = 1% ตอ่ปี     

ชนิดสะสมมลูคำ่ = (207,692.82 x 1%)/365 = 5.69 -5.69  -  

หกั : คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ตอ่ปี     

ชนิดสะสมมลูคำ่ = (207,692.82x0.3%)/365 = 1.71 -1.71  -  

รวมคำ่ธรรมเนียมทัง้สิน้ -7.40  -7.40  -  

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 207,685.42  207,685.42  -  

จ ำนวนหน่วยลงทนุจำกรำยกำรของผู้ ถือหน่วย (หน่วย) 20,000.0000  20,000.00  -  

- หน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้ 992.5853  992.5853  -  
- หน่วยลงทนุลดลง -496.2976  -496.2976  -  

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) 20,496.2877  20,496.2877  -  

มลูคำ่หน่วยลงทนุตอ่หน่วย 10.1328  10.1328  -  

วันที่ 3 สมมตุิกองทนุเปิดเสนอขำยหน่วยลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผลในวนัที่ 2 ได้จ ำนวน 50,000 บำท 

  กองทุนรวม     

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุของวนัก่อนหน้ำ (บำท) 207,685.42      

กำรเพิ่มขึน้หรือลดลงของทนุได้รับจำกผู้ ถือหน่วยแตล่ะชนิด (บำท)       

- รำยกำรขำยหนว่ยลงทนุเพ่ิม (+50,000 บำท) 50,000.00      
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มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของวนัก่อนหน้ำหลงัปรับรำยกำรขำยและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (บำท) 

257,685.42      

หกั หนีส้ิน้ที่เกิดจำกกำรลงทนุ ไมมี่      

มลูคำ่ทรัพย์สินหลงัหกัหนีส้ิน้จำกกำรลงทนุและหลงัหกัคำ่ธรรมเนียมค้ำง
จำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำ 

257,685.42      

บวกกลบัคำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำ 14.58      

มลูคำ่ทรัพย์สินหลงัหกัหนีส้ิน้ทัง้สิน้ก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของ
วนัก่อนหน้ำ 

257,700.00      

รำยได้สทุธิจำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ = 2,000 บำท 2,000.00      

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำ = 
ใช้เป็นฐำนในกำรปันสว่นของกองทนุรวมแตล่ะชนิด (1) 

259,700.00      

หรือค ำนวณกำรปันสว่นเป็นมลูคำ่หนว่ยลงทนุตอ่หน่วย       

จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 20,496.277916      
- จ ำนวนยอดยกมำของชนิดสะสมมลูคำ่ = 20,496.277916       
- หน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้จำกชนิดจำ่ยเงินปันผล 4,934.106488      

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) (2) 25,430.384404      

มลูคำ่หน่วยลงทนุตอ่หน่วย (1)/(2) 10.212193      

    ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่าย 
เงนิปันผล 

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำ
ของแตล่ะชนิด = สดัสว่นที่หนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดได้รับ 

      

- ชนิดสะสมมลูคำ่   209,311.95    
(20,496.277916 หน่วย x 10.212193)       
- ชนิดจำ่ยเงินปันผล     50,388.05  
(4,934.106488 หน่วย x 10.212193)       
หกั คำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำของแตล่ะชนิด -14.58  -14.58  -  

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมกองทนุแตล่ะชนิด =ใช้เป็นฐำน
ในกำรค ำนวณคำ่ธรรมเนียมกองทนุแตล่ะชนิด 

  
  

  
  
  
  
  
  

  

209,297.37  50,388.05  

หกั รำยกำรคำ่ธรรมเนียมของกองทนุรวมตอ่วนั (หำรด้วยจ ำนวนวนัจริงใน 
1 ปี) 

    

หกั : คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร (+vat) = 1% ตอ่ปี -5.73  -1.38 
ชนิดสะสมมลูคำ่ = (209,297.37 x 1%)/365 = 5.73     

ชนิดจำ่ยเงินปันผล = (50,388.05 x 1%)/365 = 1.38     
หกั : คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3%ตอ่ปี -1.72 -0.41 

ชนิดสะสมมลูคำ่ = (209,297.37 x 0.3%)/365 = 1.72     

ชนิดจำ่ยเงินปันผล = (50,388.05 x 0.3%)/365 = 0.41     

(ในกรณีนีค้ิดอตัรำเทำ่กนัทกุชนิดหน่วยลงทนุ)     

รวมคำ่ธรรมเนียมทัง้สิน้ -9.24  -7.45  -1.79  

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 259,676.18  209,289.92  50,386.26  

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย)   20,496.2877  -  
- หน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรเปิดเสนอขำยหน่วยลงทนุ     4,934.4215  
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ชนิดจำ่ยเงินปันผล = 50,000/10.1329 = 4,934.4215       

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) 25,430.7092  20,496.2877  4,934.4215  

มลูคำ่หน่วยลงทนุตอ่หน่วย 10.2111  10.2111  10.2111  

วันที่ 4 สมมตุิกองทนุมีกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิกรณีตัง้กำรจำ่ยเงินปันผลค้ำงจำ่ยให้กบัผู้ ถือหน่วยชนิดจำ่ยเงินปันผล 0.10 บำทตอ่หน่วย 

  กองทุนรวม     

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุของวนัก่อนหน้ำ (บำท) 259,676.18      

กำรเพิ่มขึน้หรือลดลงของทนุได้รับจำกผู้ ถือหน่วยแตล่ะชนิด (บำท)       
- ไมมี่รำยกำรซือ้/ขำยหน่วยลงทนุ -      

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของวนัก่อนหน้ำหลงัปรับรำยกำรขำยและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (บำท) 

259,676.18      

หกั หนีส้ิน้ที่เกิดจำกกำรลงทนุ ไมมี่      

มลูคำ่ทรัพย์สินหลงัหกัหนีส้ิน้จำกกำรลงทนุและหลงัหกัคำ่ธรรมเนียมค้ำง
จำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำ 

259,676.18      

บวกกลบั คำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำ 23.82      

มลูคำ่ทรัพย์สินหลงัหกัหนีส้ิน้ทัง้สิน้ก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของ
วนัก่อนหน้ำ 

259,700.00      

รำยได้สทุธิจำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ = 3,000 บำท 3,000.00      

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำ = 
ใช้เป็นฐำนในกำรปันสว่นของกองทนุรวมแตล่ะชนิด (1) 

262,700.00      

หรือค ำนวณกำรปันสว่นเป็นมลูคำ่หนว่ยลงทนุตอ่หน่วย       
จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 25,430.384404      
- จ ำนวนยอดยกมำของชนิดสะสมมลูคำ่ = 20,496.277916       

- จ ำนวนยอดยกมำของชนิดจำ่ยเงินผลปัน = 4,934.106488       

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) (2) 25,430.384404      

มลูคำ่หน่วยลงทนุตอ่หน่วย (1)/(2) 10.330162      

    ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่าย 
เงนิปันผล 

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำ
ของแตล่ะชนิด = สดัสว่นที่หนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดได้รับ 

      

- ชนิดสะสมมลูคำ่   211,729.88    
(20,496.277916 หน่วย x 10.330162)       
- ชนิดจำ่ยเงินปันผล     50,970.12  
(4,934.106488 หน่วย x 10.330162)       
หกั: ตัง้จำ่ยเงินปันผลค้ำงจำ่ยให้กบัผู้ ถือหน่วยชนิดจำ่ยเงินปันผล 0.10/
หน่วย = 4,934.106488*0.10 

-493.41  -  -493.41  

หกั คำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำของแตล่ะชนิด -23.82  -22.03  -1.79  

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมกองทนุแตล่ะชนิด = ใช้เป็นฐำน
ในกำรค ำนวณคำ่ธรรมเนียมกองทนุแตล่ะชนิด 

  
  

  
  
  

211,707.85  50,474.92  

หกั รำยกำรคำ่ธรรมเนียมของกองทนุรวมตอ่วนั (หำรด้วยจ ำนวนวนัจริงใน 
1 ปี) 

    

หกั : คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร (+vat) = 1% ตอ่ปี -5.80  -1.38 
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ชนิดสะสมมลูคำ่ = (211,707.85 x 1%)/365 = 5.80   
  
  

  

    

ชนิดจำ่ยเงินปันผล = (50,474.92 x 1%)/365 = 1.38     

หกั : คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ตอ่ปี -1.74 -0.41 

ชนิดสะสมมลูคำ่ = (211,707.85 x 0.3%)/365 = 1.74     
ชนิดจำ่ยเงินปันผล = (50,474.92 x 0.3%)/365 = 0.41     

(ในกรณีนีค้ิดอตัรำเทำ่กนัทกุชนิดหน่วยลงทนุ)     

รวมคำ่ธรรมเนียมทัง้สิน้ -9.33  -7.54  -1.79  

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 262,173.44  211,700.31  50,473.13  

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) 25,430.7092  20,496.2877  4,934.4215  

มลูคำ่หน่วยลงทนุตอ่หน่วย 10.3093  10.3287  10.2287  

วันที่ 5 จำ่ยเงินปันผลค้ำงจำ่ยให้กบัผู้ ถือหน่วยชนิดจำ่ยเงินปันผล 0.10 บำทตอ่หน่วย และสมมตุิให้รำยกำรอ่ืนไมมี่รำยกำรเคลื่อนไหวใดๆ 

  กองทุนรวม     

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุของวนัก่อนหน้ำ (บำท) 262,173.44      

กำรเพิ่มขึน้หรือลดลงของทนุได้รับจำกผู้ ถือหน่วยแตล่ะชนิด (บำท)       
- ไมมี่รำยกำร -      

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของวนัก่อนหน้ำหลงัปรับรำยกำรขำยและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (บำท) 

262,173.44      

หกั หนีส้ิน้ที่เกิดจำกกำรลงทนุ ไมมี่      

มลูคำ่ทรัพย์สินหลงัหกัหนีส้ิน้จำกกำรลงทนุและหลงัหกัคำ่ธรรมเนียมค้ำง
จำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำ 

262,173.44      

บวกกลบั คำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำ 33.15      

มลูคำ่ทรัพย์สินหลงัหกัหนีส้ิน้ทัง้สิน้ก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของ
วนัก่อนหน้ำ 

262,206.59      

รำยได้สทุธิจำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ = 0.00 บำท -      

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำ = 
ใช้เป็นฐำนในกำรปันสว่นของกองทนุรวมแตล่ะชนิด (1) 

262,206.59      

หรือค ำนวณกำรปันสว่นเป็นมลูคำ่หนว่ยลงทนุตอ่หน่วย       
จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย)       
  - จ ำนวนยอดยกมำของชนิดสะสมมลูคำ่ = 20,496.277916 20,496.277916      
  - จ ำนวนยอดยกมำของชนิดจำ่ยเงินผลปัน = 4,934.106488 4,934.106488      

  - หน่วยลงทนุลดลงจำกกำรจำ่ยเงินปันผลค้ำงจำ่ย  
ส ำหรับชนิดจำ่ยเงินปันผล = 47.764013 (493.41/10.330162) 

-47.764013      

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือชนิดจำ่ยเงินปันผล = 4,886.342475 4,886.342475      

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) (2) 25,382.620391      

มลูคำ่หน่วยลงทนุตอ่หน่วย (1)/(2) 10.330162      

    ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดจ่าย 
เงนิปันผล 

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำ
ของแตล่ะชนิด = สดัสว่นที่หนว่ยลงทนุแตล่ะชนิดได้รับ 

      

- ชนิดสะสมมลูคำ่   211,729.88    
(20,496.277916 หน่วย x 10.330162)       
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- ชนิดจำ่ยเงินปันผล     50,476.71  
(4,886.342475 หน่วย x 10.330162)       
หกั คำ่ธรรมเนียมค้ำงจำ่ยทัง้สิน้ของวนัก่อนหน้ำของแตล่ะชนิด -33.15  -29.57  -3.58  

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิก่อนหกัคำ่ธรรมเนียมกองทนุแตล่ะชนิด =ใช้เป็นฐำน
ในกำรค ำนวณคำ่ธรรมเนียมกองทนุแตล่ะชนิด 

  
  

  
  
  
  
  
  

  

211,700.31  50,473.13  

หกั รำยกำรคำ่ธรรมเนียมของกองทนุรวมตอ่วนั (หำรด้วยจ ำนวนวนัจริงใน 
1 ปี) 

    

หกั:คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร (+vat) = 1% ตอ่ปี -5.80  -1.38 
ชนิดสะสมมลูคำ่ = (211,700.31 x 1%)/365 = 5.80     

ชนิดจำ่ยเงินปันผล = (50,473.13 x 1%)/365 = 1.38     

หกั : คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (+vat) = 0.3% ตอ่ปี -1.74 -0.41 

ชนิดสะสมมลูคำ่ = (211,700.31 x 0.3%)/365 = 1.74     

ชนิดจำ่ยเงินปันผล = (50,473.13 x 0.3%)/365 = 0.41     

(ในกรณีนีค้ิดอตัรำเทำ่กนัทกุชนิดหน่วยลงทนุ)     

รวมคำ่ธรรมเนียมทัง้สิน้ -9.33  -7.54  -1.79  

มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ (NAV) 262,164.11  211,692.77  50,471.34  

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) 25,430.7092  20,496.2877  4,934.4215  

มลูคำ่หน่วยลงทนุตอ่หน่วย 10.3089  10.3283  10.2284  

 
ในกรณีที่มีกำรลงทนุในตำ่งประเทศ กำรค ำนวณมลูคำ่ยตุธิรรมของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในตำ่งประเทศ บริษัทจดักำรจะใช้หลกักำร
โดยเทียบเคียงกบัประกำศสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุซึง่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรใช้และกำรตรวจสอบ
ข้อมลูเก่ียวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะใช้ข้อมลูที่เปิดเผยตำมชอ่งทำงดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(1.1) บริษัทจดักำรจะใช้ข้อมลูดงักลำ่ว จำกระบบ Bloomberg เป็นหลกั  
(1.2) กรณีที่ไมส่ำมำรถใช้ข้อมลูตำม (1.1) ได้ จะใช้ข้อมลูจำกระบบ Reuters  
(1.3) กรณีที่ไมส่ำมำรถใช้ข้อมลูทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ข้อมลูจำกระบบอ่ืนใดที่มีกำรเผยแพร่ข้อมลูสูส่ำธำรณชนและสำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ โดย
ควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
ในกำรใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุตำ่งประเทศ เพ่ือค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นเงินบำท บริษัทจดักำรจะใช้อตัรำแลกเปลี่ยนฯ โดยใช้รำคำ
ปิด (close) ที่ประกำศบนหน้ำจอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ค ำนวณเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ ในกรณีที่ไมส่ำมำรถใช้อตัรำ
แลกเปลี่ยนฯ ดงักลำ่วได้ บริษัทจะใช้อตัรำแลกเปลี่ยนฯ จำกแหลง่ข้อมลูอ่ืนๆ ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 2 (ก) ถึง (ง) แหง่ประกำศสมำคม ที่ 
สจก.ร. 2/2554 ลงวนัที่ 22 ธันวำคม 2554 และ/หรือประกำศ หนงัสือเวียน หรือหนงัสือซกัซ้อมควำมเข้ำใจที่เก่ียวข้อง ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและที่
แก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น จะต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกนัระหวำ่งบริษัทจดักำรและผู้ ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิด ตำมระยะเวลำดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(2.1) ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคำ่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
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(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้จะใช้มลูคำ่
หน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำดงักลำ่ว  
 
(2.3) ประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูคำ่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่ไมเ่ปิดให้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุวนั
ท ำกำร จะประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคำ่หน่วยลงทนุของวนัดงันีเ้พ่ิมเติมด้วย  
 
1. วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุลำ่สดุ ทัง้นี ้กรณีกำรขอผ่อนผนัและ
ค ำนวณแบบ forward pricing บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรมี
อยู ่ณ วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุมำประกำศ  
 
2. วนัท ำกำรสดุท้ำยของแตล่ะเดือน โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ
แตล่ะครัง้หำ่งกนัยำวกวำ่ 1 เดือน  
 
(ข) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจำ่ยเงินปันผล (ถ้ำมี) โดยจะประกำศภำยในวนั 2 ท ำกำรถดัไป  
 
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป  
 
กำรประกำศมลูคำ่และรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อยอ่ย 3. และต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
(2) ด ำเนินกำรด้วยวธีิกำรใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทรำบข้อมลูดงักลำ่วในชอ่งทำงที่เหมำะสม เชน่ กำรประกำศทำงหนงัสือพิมพ์ หรือกำรประกำศทำง
เว็บไซต์ของบริษัทจดักำร เป็นต้น และภำยในเวลำที่ผู้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำรตดัสินใจลงทนุได้  
 
(3) จดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และสถำนที่ทกุแหง่ที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุ  
 
ทัง้นี ้กองทนุอำจด ำเนินกำรไมเ่ป็นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมข้อ (2.1) - (2.4) ข้ำงต้นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ (2.1) – (2.4) 
นัน้ตรงกบัวนัหยดุของกองทนุหลกัหรือประเทศที่เก่ียวข้องกบักำรลงทนุหรือตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตำมที่ เป็น
เหตใุห้กองทนุไมไ่ด้รับข้อมลูรำคำหรือมลูคำ่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่
หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุได้ อยำ่งไรก็ดี บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ ภำยในวัน
ท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรได้รับข้อมลูรำคำหรือมลูคำ่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั และประกำศข้อมลูดงักลำ่วภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่
ค ำนวณ มลูคำ่หน่วยลงทนุดงักลำ่ว  
 
มลูคำ่หน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิหำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัท ำกำรที่ค ำนวณนัน้  
 
มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทีป่ระกำศข้ำงต้น ต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์  
 
ในกรณีที่มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ จ ำนวนหนว่ยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดไมถ่กูต้อง 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
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3. กำรใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมลูคำ่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรับมลูคำ่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้
ในกำรค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคำ่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะ
ตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูคำ่หน่วยลงทนุตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำ
ขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมที่ค ำนวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเข้ำเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม  
 
4. บริษัทจดักำรจะได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตำมข้อ 2. ข้ำงต้น เม่ือมีเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(4.1) เม่ือบริษัทจดักำรไมข่ำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพำะในชว่ง
ระยะเวลำดงักลำ่ว  
 
(4.2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดักำรต้องเลิกกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัที่ปรำกฏเหตดุงักลำ่ 
 
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและ/หรือรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป  
 
16.3. แหลง่ข้อมลูกำรเปิดเผยมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทรำบข้อมลูดงักลำ่วในชอ่งทำงที่เหมำะสม เชน่ กำรประกำศทำงเว็บไซต์ หรือกำรประกำศ
ทำงหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น และภำยในเวลำทีผู่้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำรตดัสินใจลงทนุได้ ซึง่บริษัทจดักำรจะระบชุอ่งทำงที่แน่นอน
ไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั ก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงชอ่งทำงในภำยหลงัก็ได้
ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ซึง่จะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 30 วนั โดยติดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง และจดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และสถำนที่ทกุแหง่ที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั บริษัทจดักำรจะจดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วด้วย
หรือไมก็่ได้  
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูคำ่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

16.4.1. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไมถ่กูต้อง หำกกำรไมถ่กูต้องดงักลำ่วมีมลูคำ่น้อยกวำ่ 1 สตำงค์ หรือคิดเป็นอตัรำไมถ่ึงร้อยละ 
0.50 ของมลูคำ่หรือรำคำที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) จดัท ำและสง่รำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมไมถ่กูต้องภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่พบวำ่มลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
โดยรำยงำนดงักลำ่วต้องมีสำระส ำคญัดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) มลูคำ่หรือรำคำหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้อง  
(ข) มลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  



กองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์                                                                     17/05/2019  Page 75 

(ค) สำเหตทุี่ท ำให้มลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
(ง) มำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิให้มลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ในกรณีทีค่วำมไมถ่กูต้องมิได้มีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคุมได้  
 
(2) ในกรณีที่สำเหตทุี่ท ำให้มลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีผลตอ่เน่ืองถึงกำรค ำนวณมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป บริษัทจดักำรจะ
แก้ไขมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุให้ถกูต้องตัง้แตว่นัที่พบวำ่มลูคำ่หรือรำคำไมถ่กูต้อง  
 
16.4.2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไมถ่กูต้อง หำกกำรไมถ่กูต้องดงักลำ่วมีมลูคำ่ตัง้แต ่1 สตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แตร้่อย
ละ 0.50 ของมลูคำ่หรือรำคำที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ค ำนวณมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงัตัง้แตว่นัทีบ่ริษัทจดักำรพบวำ่มลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัที่มลูคำ่หรือรำคำ
หน่วยลงทนุถกูต้อง  
 
(2) ด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนีเ้ฉพำะวนัที่มลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องนัน้มีมลูคำ่และคิดเป็นอตัรำดงักลำ่ว  
 
(ก) จดัท ำรำยงำนกำรแก้ไขมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงัให้เสร็จสิน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรพบวำ่มลูคำ่หรือรำคำหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงัเสร็จสิน้ 
เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักลำ่วภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรสง่รำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
รำยงำนตำมวรรคหนึ่งให้มีสำระส ำคญัตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 16.4.1. (1) โดยอนโุลม เว้นแตใ่นกรณีของรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงั
ของกองทนุรวม จะระบกุำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเม่ือพบวำ่รำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องไว้แทนข้อมลูตำมข้อ 16.4.1. (1) (ง)  
 
(ข) แก้ไขมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุให้ถกูต้องภำยในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนตำม (ก)  
 
(ค) ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุสำมำรถรับทรำบชื่อกองทนุรวมที่มีกำรแก้ไขมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุ และวนั เดือน ปีที่มีกำรแก้ไข
มลูคำ่หรือรำคำหนว่ยลงทนุ ภำยใน 3 ท ำกำรนบัแตว่นัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนตำม (ก)  
 
16.4.3. นอกจำกกำรปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 16.4.2. แล้ว ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไมถ่กูต้อง หำกกำรไมถ่กูต้องดงักลำ่วมี
มลูคำ่ตัง้แต ่1 สตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แตร้่อยละ 0.50 ของมลูคำ่หรือรำคำที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนีเ้ฉพำะวนัที่
มลูคำ่หรือรำคำหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องนัน้มีมลูคำ่และคดิเป็นอตัรำดงักลำ่ว  
 
(1) จดัท ำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไว้ในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหนว่ยลงทนุตำมข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยูใ่นสว่นของกำร
ด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเม่ือพบวำ่รำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(2) ชดเชยรำคำตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหนว่ย
ลงทนุในชว่งระยะเวลำที่รำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องทรำบถึงกำรแก้ไขรำคำตำมข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วนัท ำ
กำรนบัแตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหนว่ยลงทนุย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
(3) จดัท ำมำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิให้รำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รำยงำนดงักลำ่ว พร้อมทัง้ส ำเนำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงั
ตำมข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อ.มลูในรำยงำน
ดงักลำ่ว เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมิได้มีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้ บริษัทจดักำรจะสง่ส ำเนำเอกสำรที่
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวำ่กำรที่รำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้มำพร้อมส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วแทน  
 
16.4.4. ในกำรชดเชยรำคำตำมข้อ 16.4.3. (2) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องต ่ำกวำ่รำคำหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะปฏิบตัดิงันี ้ 
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(ก)  กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
หำกปรำกฏวำ่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดักำรจะจำ่ยเงิน
ของบริษัทจดักำรเอง เป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยูน่ัน้และจำ่ยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็น
จ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำที่ขำดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยรำคำให้แกก่องทนุรวม เว้นแตก่ำรที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำก
ปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้ เชน่ รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพ่ิมจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่นต่ำงของ
รำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจำ่ยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำให้แก่
ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ แตห่ำกปรำกฏวำ่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่บริษัทจดักำรจะจำ่ยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเทำ่กบั
สว่นตำ่งของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุ  
 
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องสงูกวำ่รำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพ่ิมจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจำ่ยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซือ้
หน่วยลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของ
รำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
หำกปรำกฏวำ่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดักำรจะ
จำ่ยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำที่ขำดอยู ่หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยูน่ัน้และจำ่ยเงินของบริษัทจดักำรเอง
เป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทนุรวม เว้นแตก่ำรที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำ
จำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้ เชน่ รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถู่กต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรต้องชดเชยรำคำเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุรำยใดมีมลูคำ่ไมถ่ึงหนึ่งร้อยบำท บริษัทจดักำรอำจ
น ำเงินชดเชยรำคำไปรวมจำ่ยในโอกำสแรกที่มีกำรจำ่ยเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แตถ้่ำบคุคลดงักลำ่วไมมี่สถำนะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัท
จดักำรจะชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำ  
 
กำรจำ่ยเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยรำคำให้แกผู่้ขำยคืนหน่วยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัท
จดักำรอำจจำ่ยเงินของบริษัทจดักำรเองแทนกองทนุรวมก็ได้  
 
16.4.5. บริษัทจดักำรจะจดัให้มีส ำเนำรำยงำนตำมข้อ 16.4.1. (1) และข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำร เพื่อให้
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้  
 
16.4.6. บริษัทจดักำรจะรับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้จำกมลูคำ่หน่วยลงทนุหรือรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจำกกองทนุรวม เว้นแตใ่นกรณีที่ควำม
ไมถ่กูต้องดงักลำ่วมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้  
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17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจดักำร :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
 
17.2. ชื่อผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

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

ชื่อ :  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรึกษำ :  
 
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษำกองทนุ :  

17.6. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นำง สวุิมล กฤตยำเกียรณ์  

ชื่อ : นำงสำว สภุำภรณ์ มัง่จิตร  

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  

หรือบคุคลอ่ืนที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศวำ่ด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบ  
 
17.7. กำรแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่  เดือน 

18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่  
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18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรจะระบวุนัที่สิน้สดุรอบบญัชีและวนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกทีแ่น่นอน ไว้ในหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขำย
หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยมีรอบระยะเวลำบญัชีครัง้แรกเป็นระยะเวลำไมเ่กิน 12 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุ
รวม และขอสงวนสิทธิในกำรปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรโดยระบวุนัที่สิน้สดุรอบบญัชแีละวนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกที่ชดัเจนใน
ภำยหลงัในโอกำสแรกทีท่ ำได้ และถือวำ่บริษัทจดักำรได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

19.1 ในกรณีที่กองทนุรวมมีกำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุนอกจำกจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรขอมติ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไว้ในข้อผกูพนั หรือที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 129 กำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมดงัตอ่ไปนี ้
ด้วย  
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่ทำ่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือ
หน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด  
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไมว่ำ่กรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกินกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด  
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกวำ่ร้อยละ 50 
ของจ ำนวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 
 
19.2 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกปรำกฏวำ่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วไมเ่กิน  
ร้อยละ 55 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด หรือในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่มีกำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ หำกปรำกฏวำ่มติของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเม่ือค ำนวณเฉพำะหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด มีจ ำนวนไมเ่กินร้อยละ 55 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดักำรจะสง่เอกสำร
หลกัฐำนเก่ียวกบักำรขอมติและกำรนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลกำรนบัมตนิัน้ 
 
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง หมำยควำมวำ่ มติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 
 
19.3 ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำรจะไม่
นบัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดนัน้  
 
19.4 ในกรณีที่กำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรได้กระท ำตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ได้มีมติแก้ไขและแจ้งกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือวิธีกำรจดักำรไปยงัผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทกุรำยและจะประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบัภำยใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัทีไ่ด้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวนัที่ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วแตก่รณี  
 
19.5 บริษัทจดักำรอำจจะด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลำ่ว ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 129 แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
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20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1. กำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจำกกำรที่กองทนุใช้บริกำรบคุคลอ่ืน (soft commission)  
 
บริษัทจดักำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมลูคำ่เพื่อกองทนุจำกบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริกำรอนัเน่ืองมำจำกกำรใช้บริกำรของบคุคล
ดงักลำ่วในกำรจดักำรกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยเป็นไปตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมลูคำ่ในทำงเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบำทโดยตรงของควำมเป็นกองทนุตำมกฎหมำย
วำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ  
 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวำ่บริษัทจดักำรใช้บริกำรของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพ่ือให้กองทนุได้รับประโยชน์จำกบคุคล
ดงักลำ่ว (churning)  
 
ในกำรจดัสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุ บริษัทจะกระท ำด้วยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อำจมีไว้ได้
ของกองทนุนัน้ด้วย  
 
ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรรับผลประโยชน์ดงักลำ่วไว้ในรำยงำน
รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลำหกเดือนด้วย  
 
20.2. ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ  
 
กองทนุนีมี้ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ต้องไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้ว
ทัง้หมด  
 
ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุดงักลำ่ว ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจ่ ำกดัสดัสว่นส ำหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ ดงันี ้ 
 
(ก) กองทนุดงันี ้ 
 
1. กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  
2. กองทนุประกนัสงัคม  
3. กองทนุกำรออมแหง่ชำติ  
4. กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญแหง่ชำต ิ 
5. กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ  
6. กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
7. กองทนุอ่ืนใดที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. พิจำรณำวำ่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุตำม 1. ถึง 6.  
8. กองทนุตำ่งประเทศที่มีลกัษณะตำม 1. ถึง 7.  
 
(ข) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยนอกเหนือจำกกองทนุตำมวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ำยใต้บงัคบัต้องเสียภำษีเงินได้นิติบคุคล เชน่ 
ธนำคำรออมสิน ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น  
 
(ค) บคุคลซึง่ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภำยใต้โครงกำรระหวำ่งประเทศโดยเป็นกำรลงทนุในตำ่งประเทศของผู้ลงทนุที่มิได้มีสญัชำติไทย
หรือผ่ำนบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยชื่อ (omnibus account) 
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(ง) บคุคลอ่ืนที่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร  
 
(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลำยสดัสว่นกำรถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือเป็นไปตำมเง่ือนไข ซึง่ได้แก่กรณีดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทนุรำยใหญ่และผู้ดแูลสภำพคลอ่งที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัทจดักำร อำจถือหน่วย
ลงทนุได้โดยไมจ่ ำกดัสดัสว่น ทัง้นี ้เฉพำะในชว่งระยะเวลำตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมจนถึงวนัที่ครบก ำหนดหนึ่งปีนบัแตว่นัที่
เร่ิมซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอีทีเอฟดงักลำ่วในตลำดรอง  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพที่มีกำรรับโอนเงินจำกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพหรือรับโอนเงินดงักลำ่วต่อเน่ืองจำก
กองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพอ่ืน ทัง้นี ้เฉพำะในสว่นของหน่วยลงทนุที่รองรับกำรรับโอนเงินดงักลำ่ว  
 
(ค) กรณีของกองทนุรวมที่มีกำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุตำมอตัรำผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับจำกกำรลงทนุในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุอำจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุดงักลำ่ว ได้ไมเ่กินสดัสว่นที่ระบไุว้ในโครงกำร ทัง้นี ้เม่ือได้รับกำรผ่อนผนัจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมเหตจุ ำเป็นและสมควร  
 
(ง) กรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรอ่ืนใด ผู้ ถือหน่วยลงทนุอำจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนดงักลำ่ว ได้แตไ่มเ่กินร้อยละห้ำสิบของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้ในกำรผ่อนผนัดงักลำ่ว ให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. พิจำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลำ่วเป็นส ำคญั  
 
“ผู้ลงทนุรำยใหญ่” และ “ผู้ดแูลสภำพคลอ่ง” ตำมวรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้หมำยควำมถึง ผู้ลงทนุรำยใหญ่และผู้ดแูลสภำพคลอ่ง ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ประกำศที่เก่ียวกบักำรจดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมอีทีเอฟ  
 
“เงินจำกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ” ตำมวรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้หมำยควำมดงันี ้ 
(1) เงินที่กองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพรับโอนจำกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ  
(2) เงินตำมวรรคสำม (1) ที่กองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพรับโอนตอ่เน่ืองจำกกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพอ่ืน  
(3) ผลประโยชน์อนัเกิดจำกเงินตำมวรรคสำม (1) และ (2) 
 
20.3. ข้อก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีตำ่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกวำ่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวำ่ FATCA) โดยมีผล
บงัคบัใช้วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักลำ่วก ำหนดให้สถำบนักำรเงินที่ไมใ่ชส่ญัชำติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign 
Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสียภำษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบคุคล
ธรรมดำ/นิติบคุคล สญัชำติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินที่อยูถ่ำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยูท่ำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ 
นอกจำกนีย้งัปรำกฏด้วยวำ่ในปัจจบุนัมีรัฐบำลในหลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ำยคลงึ
กบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดงักลำ่ววำ่ “กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง”)  
 
กองทนุรวมและบริษัทจดักำรถือวำ่เป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึง่ถกูก ำหนดให้ต้องเข้ำผกูพนัตนกบัหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำที่ต้องรำยงำนข้อมลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคลสญัชำติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑ์ที่ FATCA 
ก ำหนด หน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมลูลกูค้ำเพื่อหำควำมสมัพนัธ์ของลกูค้ำกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำที่ในกำรก ำหนดให้ลกูค้ำบำง
ประเภทต้องจดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
 
ภำยใต้ข้อก ำหนดของ FATCA หำกกองทนุรวมใดไมเ่ข้ำผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลำ่วคือ มีสถำนะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบทีส่ ำคญัในสองกรณี คอื  
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(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สินทำงกำรเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (เงินลงทนุทำงตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทำงอ้อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Pass-thru) ซึง่อำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทนุกบัสถำบนักำรเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป โดย FATCA ก ำหนดให้สถำบนักำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผกูพนัตนตำมข้อก ำหนดของ FATCA (ซึง่
รวมถึงธนำคำรและสถำบนักำรเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้ำที่ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่
จำ่ยดงักลำ่วก่อนช ำระให้กบักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
 
(2) ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ ที่เข้ำร่วมผกูพนัตำมข้อก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงบักำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยตุิควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบั
กองทนุรวมหรือบริษัทจดักำร ซึง่อำจท ำให้กองทนุรวมไมส่ำมำรถด ำเนินกำรลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด ำเนินกำรลงทนุได้อยำ่งไมมี่ประสิทธิภำพ 
รวมถึงอำจท ำให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
 
เพ่ือมิให้บริษัทจดักำรและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัท
จดักำรและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดักำร) จงึเข้ำผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง และ
เพ่ือให้บริษัทจดักำรและกองทนุรวมสำมำรถปฏิบตัิตำมภำระผกูพนัภำยใต้ข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัท
จดักำรและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบตัิงำนของกองทนุ เชน่ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุกำรขำยและ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้ 
 
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด) ให้ค ำ
ยินยอมบริษัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำสง่ข้อมลู (เชน่ ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษีของสหรัฐอเมริกำ จ ำนวนและมลูคำ่หนว่ย
ลงทนุคงเหลือ จ ำนวนเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดักำร 
ให้กบัหน่วยงำนของรัฐทัง้ในและตำ่งประเทศ ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง  
 
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุน ำสง่ข้อมลู เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทรำบควำมเก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ 
เชน่ หนงัสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมริกนัหรือกำรให้ข้อมลูตำมหวัข้อที่ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ หรือกำรแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูที่เคยให้ไว้มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน ำสง่หลกัฐำนเพ่ือยืนยนักำรเข้ำร่วมใน FATCA 
หรือกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้ำสถำบนักำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยดงักลำ่ว  
 
(3) ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง  
 
เพ่ือเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพ่ิมขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องข้ำงต้น ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุปฏิเสธกำรด ำเนินกำร
หรือไมแ่สดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งหรือหลำยอยำ่ง
ดงัตอ่ไปนีต้ำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักลำ่วรับทรำบกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือ
ได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชี  
 
(1) ไมรั่บค ำสัง่ซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่ว  
 
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริกำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูค่ำหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว  
 
(3) ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จำ่ยจำกรำยได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยนัน้ได้ เพื่อให้
สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ัดกบักฎหมำยของประเทศไทย  
 
(4) ด ำเนินกำรอ่ืนใดอนัเป็นกำรป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท ำให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมขึน้ หำกมีกำร
ด ำเนินกำรที่สอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น  
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กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดักำร
และกองทนุมีกำรด ำเนินกำรที่ไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท ำให้กองทนุอำจต้องถกูหกั ณ ที่จำ่ย 
หรือถกูปิดบญัชีธนำคำรตำมที่กลำ่วแล้วข้ำงต้น ซึ่งในทำงปฏิบตับิริษัทจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้ำขำ่ยเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด)เทำ่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก ำหนดเพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรได้สงวนสิทธิไว้ข้ำงต้น บริษัทจดักำร (รวมถึง
ผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงำน หรือด ำเนินกำรอ่ืน
ใดที่รำชกำรก ำหนด โดยไมจ่ ำเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
20.4. บริษัทจดักำรจะมีวิธีปฏบิตัแิละ/หรือวิธีด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตำมกฏเกณฑ์ของกองทนุหลกั โดยถือวำ่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรพบวำ่มีผู้ ถือหนว่ยลงทนุรำยใด ถือครองหน่วยลงทนุตัง้แตร้่อยละ 25 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุ บริษัทจดักำรจะรำยงำนกำรถือครองหน่วยลงทนุดงักลำ่วไปยงัผู้ มีอ ำนำจหน้ำที่ของกองทนุหลกั และอำจขอข้อมลูหรือเอกสำรเพ่ิมเติมจำกผู้
ถือหน่วยลงทนุรำยนัน้ในภำยหลงัก็ได้ โดยจะแจ้งกำรรำยงำนและ/หรือน ำสง่ข้อมลูสว่นตวัและ/หรือข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวข้องของผู้ ถือหน่วยลงทนุให้กบัผู้
มีอ ำนำจหน้ำที่ของกองทนุหลกั ตวัอยำ่งเชน่ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและ/หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง หรือเอกสำรหลกัฐำนแสดงที่อยูข่องผู้
ถือหน่วยลงทนุที่ออกโดยหน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืนที่เชื่อถือได้ซึ่งมิใชบ่ริษัทจดักำร เป็นต้น  
 
ทัง้นี ้หำกผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยใดปฏิเสธกำรให้ข้อมลูหรือเอกสำรเพ่ิมเติมตำมที่กองทนุหลกัร้องขอภำยในเวลำที่เหมำะสมตำมแตบ่ริษัทจดักำร
พิจำรณำเห็นสมควร หรือมีพฤติกรรมเข้ำข่ำยและ/หรือมีควำมผิดตำมกฎหมำยอนัมีผลท ำให้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ของ
กองทนุหลกัได้ จะถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีเจตนำกระท ำผิดเงื่อนไขตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร ซึง่บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะระงบัหรือหยดุ
ให้บริกำรและด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูคำ่หน่วยลงทนุให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ โดยถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วรับทรำบและให้ควำมยินยอม
แก่บริษัทจดักำรไว้ลว่งหน้ำ อีกทัง้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะไมส่ำมำรถน ำเร่ืองดงักลำ่วมำใช้เป็นสิทธิเรียกร้องควำมเสียหำยจำกเหตดุงักลำ่วจำกบริษัท
จดักำรได้แตอ่ยำ่งใด 
 
20.5. กำรซือ้ขำยกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ  
 
ผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรม์ประกนัชีวิตได้ภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก 
โดยติดตอ่กบับริษัทประกนัชีวติ หรือตวัแทนที่บริษัทประกนัชีวติก ำหนด ทัง้นี ้กำรซือ้ขำยกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอำจมีข้อก ำหนด และ
วิธีปฏิบตัทิี่แตกตำ่งไปจำกกำรซือ้ขำยกองทนุเพียงอยำ่งเดียว ผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจงึควรศกึษำรำยละเอียดในเอกสำร
ประกอบกำรขำยกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบกำรลงทนุก่อน 
 
อนึ่ง บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะยกเลิกกำรให้บริกำรซือ้ขำยกรมธรรม์ชีวิตควบหนว่ยลงทนุได้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ซึง่บริษัท
จดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำยและ/หรือผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั โดยบริษัทจดักำรจะปิดประกำศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท ำ
กำรของบริษัทจดักำรและบริษัทประกนัชีวิต รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร และบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัที่เร่ิมปิดประกำศดงักลำ่ว  
 
ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรซือ้ขำยกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ มีดงันี ้ 
 
20.5.1 มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ มลูคำ่หนว่ยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ และจ ำนวนหน่วย
ลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ  
 
เน่ืองจำกกำรซือ้ขำยกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เชน่ กำรเวนคืนกรมธรรม์ สดัสว่นกำรเลือกลงทนุแต่
ละกองทนุ กำรด ำเนินกำรสบัเปลีย่นกองทนุ ตลอดจนกำรหกัคำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เชน่ คำ่กำรประกนัภยั เป็นต้น ดงันัน้ กำรสัง่ซือ้ขำย
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจงึมีข้อก ำหนดในเร่ืองมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคนื จ ำนวนหน่วย
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ลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน มลูคำ่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ และจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่ำ ซึง่อำจแตกตำ่งจำกกำรซือ้
ขำยหน่วยลงทนุเพียงอยำ่งเดียว ผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำข้อก ำหนดดงักลำ่วได้ ตำมเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุและเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทนุซึง่จดัท ำโดยบริษัทประกนัชีวิต  
 
20.5.2 กำรซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต :  
 
ผู้ลงทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที่บริษัทประกนัชีวติ
ก ำหนด โดยช ำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คสว่นบคุคล ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนำคำรทีบ่ริษัทประกนัชวีิต
ก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอำจก ำหนดมลูคำ่ขัน้ต ่ำในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลำท ำกำรในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วิธีกำรในกำรสัง่ซือ้ 
วิธีกำรช ำระเงินเพ่ิมเติม ตำมที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสำรกำรขำยทีผู่้ลงทนุได้รับจำกบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลำในกำร
สัง่ซือ้จะต้องอยูภ่ำยใต้กรอบระยะเวลำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร โดยค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทจดักำรได้รับ
เอกสำรและได้รับช ำระเงินครบถ้วนจำกบริษัทประกนัชีวติแล้ว  
 
บริษัทจดักำร หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของกำรสัง่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอำจปฏิเสธค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทุนที่ซือ้
กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หำกค ำสัง่ดงักลำ่วอำจเข้ำข่ำยลกัษณะกำรท ำธุรกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อกำรร้ำย หรือเข้ำข่ำยบคุคลที่บริษัท
ประกนัชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรับประกนั  
 
บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกนัชวีิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำก
วนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกและจดัสง่ใบยืนยนักำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่สัง่ซือ้ดงักลำ่ว  
 
20.5.3 กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำน
บริษัทประกนัชีวติ โดยผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นบริษัทประกนัชีวิตได้ตำมจ ำนวนขัน้ต ำ่
และเง่ือนไขที่ระบใุนกรมธรรม์ ซึง่อำจแตกตำ่งจำกจ ำนวนขัน้ต ่ำที่ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุเพียงอยำ่งเดียว  
 
กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ  
 
บริษัทประกนัชีวติอำจสง่ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจ ำทกุเดอืนเพ่ือน ำเงินคำ่ขำยคืนมำช ำระคำ่กำรประกนัภยั คำ่ใช้จำ่ยในกำร
ด ำเนินกำร และคำ่ธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม์ ซึ่งมลูคำ่ดงักลำ่วอำจต ำ่กวำ่ที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร โดยบริษัทประกนัชีวิตจะสรุปคำ่ใช้จำ่ย
ดงักลำ่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบคำ่ใช้จำ่ยลำ่สดุได้ทำงโทรศพัท์ หรือชอ่งทำงอ่ืน
ที่บริษัทประกนัชวีิตจะเปิดเผยเพ่ิมเติมในเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทประกนัชีวติอำจก ำหนดเง่ือนไขในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ วนัและเวลำท ำกำรในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ วิธีกำรน ำสง่เงินคำ่ขำยคืนหนว่ย
ลงทนุ เพิ่มเติมตำมที่ก ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือเอกสำรในกำรขำย ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจำกบริษัทประกนัชีวิต ภำยใต้กรอบ
ระยะเวลำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดในหนงัสือชีช้วน และค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทจดักำรได้รับเอกสำร
หลกัฐำนจำกบริษัทประกนัชีวติครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ประสงค์จะขำยคืนหนว่ยลงทนุ สำมำรถขำยคนืหน่วยลงทนุโดยใช้แบบฟอร์ม
ของบริษัทประกนัชีวิต ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำและเง่ือนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกนัชวีิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำก
วนัที่สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้จดัสง่ใบยืนยนักำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่สัง่ขำยคืนดงักลำ่ว  
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กำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีกำรขำยคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุซึง่เป็นบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยรำยชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) บริษัทจดักำรจะ
ช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุให้กบับริษัทประกนัชีวติภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ
และรำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทประกนัชีวิตมีหน้ำที่ต้องช ำระเงินคำ่ขำยคนื
หน่วยลงทนุที่ได้รับจำกบริษัทจดักำรให้กบัผู้ลงทนุที่ซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัทีค่ ำนวณ
มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ โดยมีวิธีกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุซึง่เป็นไปตำมที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด
ไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  
 
ระยะเวลำช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำ
หน่วยลงทนุดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะไมน่บัรวมวนัหยดุท ำกำรในตำ่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุตำ่งประเทศที่มีลกัษณะใน
ท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
20.5.4 กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุผ่ำนบริษัทประกนัชีวิต ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำ จ ำนวนเงินคงเหลือขัน้ต ่ำ และเง่ือนไขที่ระบไุว้
ในกรมธรรม์ โดยสง่ค ำสัง่ตำมแบบฟอร์มที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ควบหนว่ยลงทนุระหวำ่งกองทนุรวมภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตตำมที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนดไว้เทำ่นัน้โดยต้องเป็นกำรท ำรำยกำรผ่ำนบริษัท
ประกนัชีวิต  
 
กำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุดงักลำ่ว หมำยถึง กำรที่บริษัทประกนัชีวิตขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (กองทนุเปิดต้นทำง) เพ่ือซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทนุเปิดปลำยทำง) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขที่ระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และเอกสำรกำร
ขำยกรมธรรม์ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ด ำเนินกำรน ำเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดต้นทำง ซึง่ได้หกัคำ่ธรรมเนียมกำรขำยคืนหน่วย
ลงทนุ (ถ้ำม)ี เพ่ือน ำไปช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลำยทำง  
 
ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้
 
(1) กำรสบัเปลี่ยนกองทนุ คือ กำรสบัเปลี่ยนจำกกองทนุเปิดต้นทำงกองหนึ่งไปกองทนุเปิดปลำยทำงกองหนึ่งหรือหลำยกองทนุ 
 
(2) กำรสบัเปลี่ยนกองทนุอตัโนมตัิ คือ กำรสบัเปลี่ยนกองทนุเป็นประจ ำตำมค ำสัง่ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุระบใุห้มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดต้น
ทำงกองทนุหนึ่งเพื่อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลำยทำงอีกกองทนุหนึ่งหรือหลำยกองทนุตำมเงื่อนไขที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุแสดงควำมประสงค์ 
 
(3) กำรปรับสดัสว่นกองทนุอตัโนมตัิ คือ กำรสบัเปลี่ยนกองทนุโดยอตัโนมตัิทกุไตรมำสตำมปีกรมธรรม์ให้มีสดัสว่นกำรลงทนุเป็นไปตำมที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ 
 
บริษัทประกนัชีวติอำจระงบักำรสบัเปลีย่นกำรถือหน่วยลงทนุเป็นกำรชัว่ครำว และ/หรือถำวรในกรณีทีบ่ริษัทประกนัชีวิตเห็นวำ่ไมเ่ป็นประโยชน์หรือ
มีผลกระทบในทำงลบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกรณีที่จ ำนวนที่ขำยคืนหน่วยลงทนุต้นทำงต ่ำกวำ่จ ำนวนขัน้ต ่ำทีบ่ริษัทประกนัชีวิตก ำหนดในกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
 
บริษัทประกนัชีวติจะเป็นผู้ออกและจดัสง่หนงัสือยืนยนักำรท ำรำยกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำร นบัแตว่นัที่ได้
ด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ส ำหรับกรณีกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ และกำรปรับสดัสว่นกำรลงทนุอตัโนมตัิ บริษัทประกนัชีวติ จะ
จดัสง่รำยงำนยืนยนักำรรับค ำสัง่ครัง้แรก หรือ สรุปสง่เป็นรำยงำนอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสำมำรถโทรศพัท์
สอบถำมสถำนะกำรลงทนุได้ทำงโทรศพัท์ตำมที่บริษัทประกนัชวีิตก ำหนด  
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20.5.5 กำรออกและสง่มอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ซือ้/ขำยคืนกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ออกหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ 
(confirmation note) ให้แก่บริษัทประกนัชีวิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัทีส่ัง่ซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวติจะ
เป็นผู้ออกใบยืนยนักำรสัง่ซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำร
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่สัง่ซือ้หรือขำยคืนดงักลำ่ว 
 
20.5.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิแตกตำ่งจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอยำ่งเดียว ดงัตอ่ไปนี  ้
 
(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไมมี่สิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไมว่ำ่กรณีใดทัง้สิน้ 
 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไมมี่สิทธิน ำหน่วยลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั 
 
(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐำนะผู้ เอำประกนัในกำรยกเลิกกำรท ำกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วย
ลงทนุภำยใน 15 วนัหลงัจำกวนัที่ได้รับกรมธรรม์จำกบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกนัชีวติจะเป็นผู้ด ำเนินกำรขำยหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร
ในสว่นของกำรลงทนุในหน่วยลงทนุตำมรำคำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดักำรได้รับค ำสัง่ขำยคืนและได้ท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุแล้ว 
 
(4) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจะแตกตำ่งจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอยำ่งเดียว เน่ืองจำก
บริษัทประกนัชีวติจะท ำหน้ำที่เป็นตวัแทนในกำรรวบรวมและน ำสง่ค ำสัง่ซือ้และขำยคืนหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจดักำรในนำมของบริษัทประกนัชิวิต
โดยไมเ่ปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เชน่ กำรได้รับข้อมลูกองทนุอำจลำ่ช้ำกวำ่ได้รับจำกบริษัทจดักำรโดยตรง เป็น
ต้น  
 
20.5.7 กำรจดัสง่รำยงำนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต  
 
(1) กำรจดัสง่รำยงำน 6 เดือน และรำยงำนประจ ำปีของกองทนุ 
บริษัทประกนัชีวติจะเป็นผู้ด ำเนินกำรจดัสง่รำยงำน 6 เดือน และรำยงำนประจ ำปีให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต หลงัจำกที่ได้รับ
ข้อมลูหรือเอกสำรดงักลำ่วจำกบริษัทจดักำร (ถ้ำมี)  
(2) รำยงำนแสดงสถำนะกำรเงินของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
บริษัทประกนัชีวติจะจดัสง่รำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นรำยปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบฐำนะทำงกำรเงิน
ดงักลำ่วได้ทำงโทรศพัท์ หรือชอ่งทำงอ่ืนที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด หรือร้องขอรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินเพิ่มเติมจำกบริษัทประกนัชวีิตได้ไมเ่กิน
เดือนละ 1 ครัง้โดยไมเ่สียคำ่ธรรมเนียม 
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำรงเงินกองทนุได้ตำมที่ประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจดักำรรำยอ่ืนเข้ำจดักำร
กองทนุรวมแทนด้วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุ
รวมกนัมำกกวำ่ร้อยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วนันบัแตว่นัที่รู้หรือควรรู้วำ่ไมส่ำมำรถด ำรง
เงินกองทนุได้ ทัง้นี ้หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร บริษัทจดักำรอำจขอให้ส ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคดัเลือกบริษัทจดักำร
กองทนุรวมรำยใหมจ่ะค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีที่มีคำ่ใช้จำ่ยเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร บริษัทจดักำร
รำยเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่ว หำกบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิก
กองทนุรวมตอ่ไป  
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตีเ้ฮดจ์เอฟเอ็กซ์                                                                     17/05/2019  Page 86 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม และ
กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแหง่กฎหมำยดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่
ข้อก ำหนดในโครงกำรขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ดงักลำ่ว หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่นัน้ ให้ถือวำ่บริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ปฏิบตัใิห้เป็นไปตำมโครงกำรแล้ว 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจลง
นำมในข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรลงนำมในข้อผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้โดย
ชอบ ให้ถือวำ่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
กำรที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้ไมว่ำ่ในทอดใด ๆ 
ให้ถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วยอมรับที่จะผกูพนัตำมข้อก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัท
จดักำรกองทนุรวม 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึ่งของข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม 
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
ที่อยู ่(ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
ที่อยู ่(ภำษำองักฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตำมและไมข่ดัตอ่ พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หนงัสือเวียน หนงัสือผ่อนผนั และ
หนงัสือซกัซ้อมควำมเข้ำใจ ทัง้ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและที่แก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.)  
 
1.1. ได้รับคำ่ตอบแทนในกำรจดักำรโครงกำร คำ่ธรรมเนียม และคำ่ใช้จำ่ยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  
 
1.2. มอบหมำยกำรจดักำรในสว่นที่เก่ียวกบักำรลงทนุ กำรปฏิบตัิกำรด้ำนงำนสนบัสนนุ (back office) และงำนอ่ืนใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนญุำตให้
บริษัทจดักำรมอบหมำยให้บคุคลอ่ืนกระท ำกำรแทนได้  
 
1.3. แตง่ตัง้บคุคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตัิหน้ำที่ให้แก่กองทนุ เชน่ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผู้ติดตอ่กบัผู้ลงทนุ ทีป่รึกษำกำรลงทนุ ที่
ปรึกษำกองทนุ ผู้ เช่ียวชำญ ผู้ให้บริกำรด้ำนข้อมลู ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นต้น ทัง้นี ้ตำมที่บริษัทจดักำร
เห็นสมควร  
 
1.4. รับช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนกำรช ำระหนีด้้วยเงินสดตำมตรำสำรแหง่หนี ้ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  
 
1.5. ช ำระคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน  
 
1.6. จดัสรรหน่วยลงทนุ ปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุกำรสัง่ซือ้-ขำยคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคืนคำ่ขำยหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้
ตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  
 
1.7. กระท ำนิติกรรมหรือสญัญำใดๆ ในนำมของกองทนุ ซึง่บริษัทจดักำรมีอ ำนำจกระท ำได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
1.8. สิทธิที่จะละเว้นไมป่ฏิบตัิตำมมตขิองผู้ ถือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำร และ/หรือ ผู้จดักำรกองทนุมีเหตอุนัสมควรเชื่อได้วำ่มติดงักลำ่ว ไม่
เป็นไปตำม ขดั หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
1.9. ปฏิบตัิกำรอ่ืน ๆ เพื่อให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษำไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของบริษัทจดักำร  
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2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรมีหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตำมและไมข่ดัตอ่กฎหมำย ก.ล.ต.  
 
2.1. กำรจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และกำรเลิกกองทนุ  
 
2.1.1. ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่เป็นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ  
 
2.1.2. ด ำเนินกำรขอเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงกำรของกองทนุรวม ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.  
 
2.1.3. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทนุโครงกำรและกำรแก้ไขเพ่ิมเติมจ ำนวน
และมลูคำ่หน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุให้แก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ได้แก้ไข
เพ่ิมเติมนัน้  
 
2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรตำมหวัข้อ "วิธีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีจดักำร"  
 
2.1.5. ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ "กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม"  
 
2.1.6. จดัให้มีกำรช ำระบญัชีตำมหวัข้อ "กำรช ำระบญัชีกองทนุรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร"  
 
2.2. กำรบริหำรกองทนุ  
 
2.2.1. จดักำรลงทนุโดยใช้ควำมสำมำรถเพื่อพิทกัษ์ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยำ่งเต็มที่ โดยค ำนึงและรักษำผลประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และตัง้อยูบ่นหลกัแหง่ควำมซ่ือสตัย์สจุริตและควำมรอบคอบระมดัระวงั  
 
2.2.2. จดักำรกองทนุให้เป็นไปตำมโครงกำรที่ได้รับอนมุตัิ ตลอดจนข้อผกูพนัที่ท ำไว้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.3. แยกทรัพย์สินของกองทนุไว้ตำ่งหำกจำกทรัพย์สินของบริษัทจดักำร และน ำทรัพย์สินของกองทนุไปฝำกไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
2.2.4. จดัให้ได้มำซึง่ผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรน ำทรัพย์สินของกองทนุไปลงทนุ  
 
2.2.5. สัง่ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สง่มอบ รับมอบ แปลงสภำพ จ ำหน่ำย จำ่ย โอน ตลอดจนช ำระและรับช ำระรำคำคำ่หลกัทรัพย์  
 
2.2.6. จดัให้มีกำรรับและจำ่ยคำ่ธรรมเนียม คำ่ใช้จำ่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ของกำรจดักำรของกองทนุตำมที่ก ำหนด
ไว้ในหวัข้อ "คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม"  
 
2.2.7. เข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทนุถือหลกัทรัพย์อยู ่ในเร่ืองที่อำจสง่ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม เพ่ือรักษำผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.8. ดแูล ติดตำม รักษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องร้อง บงัคบัคดี หรือกระท ำกำรอ่ืนใดอนัเก่ียวเน่ืองกบักฎหมำย เพื่อประโยชน์ของกองทนุ
รวม  
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2.2.9. พิจำรณำจำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ "นโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำ
และวิธีกำรจำ่ยเงินปันผลแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ" (ถ้ำมี)  
 
2.2.10. ขอควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมข้อ "กำรรับช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน"  
 
2.2.11. จดัให้มีกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอยำ่งสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวกบัควำมเป็นไปของ
กองทนุนัน้ในแตล่ะชว่งเวลำ  
 
2.3. กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยข้อมลู  
 
2.3.1. จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมให้เป็นไปตำมแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด  
 
2.3.2. จดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน และสง่รำยงำนดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชี หรือในกรณี
ของกองทนุรวมเปิด หำกเลือกจดัท ำและสง่รำยงำนตำมปีปฏิทินให้สง่รำยงำนภำยใน 4 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้ปีปฏทิิน รวมทัง้จดัท ำ
รำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุของรอบระยะเวลำ 6 เดือนนัน้ และสง่รำยงำน
ดงักลำ่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 2 เดือน นบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลำ 6 
เดือนดงักลำ่ว หรือเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ ในกรณีเลือกจดัท ำและสง่รำยงำนตำมรอบปีบญัชี ให้บริษัทได้รับยกเว้นไมต้่องจดัท ำและส่งรำยงำน
ดงักลำ่วในรอบระยะเวลำ 6 เดือนหลงัส ำหรับปีบญัชีนัน้  
 
บริษัทจดักำรจะจดัให้มีรำยงำนของรอบระยะเวลำลำ่สดุไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และสถำนทีต่ิดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดไูด้และจดัส ำเนำให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ  
 
2.3.3. จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัท ำกำรนัน้  
 
2.3.4. จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัท ำกำรนัน้  
 
2.3.5. ค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2.3.6. จดัท ำรำยงำนโดยระบชุื่อ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนที่มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึง่มิได้เกิดจำกกำรลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมำเพิ่มเติม พร้อมทัง้วนัที่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนมี
มลูคำ่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดพร้อมสำเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่หลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนนัน้มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนด พร้อมทัง้จดัท ำส ำเนำไว้ที่บริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถ
ตรวจสอบได้  
 
2.3.7. ส ำหรับกองทนุเปิดจดัท ำหนงัสอืชีช้วนใหม ่ให้เป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัสง่ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชี  
 
2.3.8. ประกำศข้อมลู รำยงำน รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรตำ่งๆ ที่เก่ียวกบักองทนุ  
 
2.4. กำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและงำนทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
2.4.1. จดัให้มีเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึง่มีลกัษณะเป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทัง้จดัให้มีกำรแจกจำ่ยข้อมลูที่
เป็นสำระส ำคญัเก่ียวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมให้แก่ผู้ลงทนุอยำ่งเพียงพอ และจดัเตรียมข้อมลูที่เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไว้เพ่ือให้ผู้ลงทนุ
ตรวจดหูรือร้องขอได้  
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2.4.2. ด ำเนินกำรในกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
2.4.3. ขำย รับซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร  
 
2.4.4. จดัให้มีและเก็บรักษำไว้ซึง่ทะเบยีนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรมอบหมำยให้ผู้ อ่ืนเป็นนำยทะเบยีน จะเก็บรักษำทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ณ ที่ท ำกำรของนำยทะเบยีนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.4.5. เปิดบญัชีกองทนุและจดัให้มีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.4.6. ขอควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ในกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมข้อ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่้ ถือ
หน่วยลงทนุ" หรือข้อ "กำรช ำระคำ่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน"  
 
2.4.7. ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ได้รับกำรจดัสรรแล้ว โดยเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุ 
รับซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ  
 
2.5.  กำรแตง่ตัง้บคุคลอ่ืน  
 
2.5.1. จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สอบบญัชี ผู้ช ำระบญัชีของกองทนุ ซึง่มีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
2.5.2. แจ้งให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุทรำบถึงข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุว้ในโครงกำรและข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดักำร (ถ้ำม)ี ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่ำฝืนข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุว้ในโครงกำรและข้อ
ผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ
นัน้โดยไมช่กัช้ำ  
 
2.5.3. แจ้งหรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เก่ียวกบักำรแตง่ตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เก่ียวข้องกบักำร
จดักำรกองทนุรวม  
 
2.6. กำรด ำเนินกำรอื่นๆ  
 
ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตำมโครงกำรและข้อก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมข้อผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุรวม กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจน
ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแหง่กฎหมำยดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก ำหนดในข้อผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรือ
แย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ดงักลำ่ว หำกบริษัทจดักำรกองทนุได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือ
ค ำสัง่นัน้ ให้ถือวำ่บริษัทจดักำรกองทนุได้ปฏิบตัใิห้เป็นไปตำมข้อผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแล้ว  
 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร :  

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

ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู ่: เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2128-2316  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

1.  สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1)  ได้รับคำ่ธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ 15.2.2 คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ของโครงกำรจดักำร และในสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์  
 
(2)  บอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ ทัง้นีโ้ดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(3)  แตง่ตัง้ผู้ท ำหน้ำที่เก็บรักษำหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตำ่งประเทศที่กองทนุได้ไปลงทนุไว้  
 
2.  หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1) ดแูล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สนิของกองทนุ รับเงินตำ่งๆ ที่กองทนุจะพงึได้รับจำกกำรจดัตัง้และด ำเนินงำนของกองทนุ เชน่ เงินจองซือ้
หน่วยลงทนุ เงินปันผลและดอกเบีย้จำกหลกัทรัพย์ เงินได้จำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคืนหลกัทรัพย์และเงินอ่ืนใดของกองทนุและน ำเข้ำไว้ในบญัชีเงิน
ฝำก และหรือบญัชีทรัพย์สินของกองทนุ  
 
(2) จดัให้มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย สง่มอบและโอนหลกัทรัพย์ตำ่งๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับช ำระหรือช ำระรำคำคำ่
หลกัทรัพย์ดงักลำ่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร  
 
(3) จำ่ยหรือโอนเงินจำกบญัชีเงินฝำกของกองทนุเพ่ือเป็นคำ่ใช้จำ่ยของกองทนุตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำรโดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ทรำบลว่งหน้ำตำมสมควร  
 
(4) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจดักำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเข้ำประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ กำรรับเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ กำรจองซือ้
หลกัทรัพย์ กำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่หลกัทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลตอ่กำรถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์
ได้รับข่ำวเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกตลำดหลกัทรัพย์และหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์  
 
(5) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจดักำรทรำบเป็นหนงัสือถึงสถำนะของหลกัทรัพย์ที่จะต้องปิดโอนหรือก ำลงัอยูใ่นระหวำ่งท ำกำรปิดโอนในชื่อของ
กองทนุเพ่ือประโยชน์ในกำรเข้ำประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ รับเงินปันผลและหรือดอกเบีย้ และอ่ืนๆ  
 
(6)  จดัท ำรำยงำนและบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดักำร  
 
ก)  รำยงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำรเก่ียวกบักำรรับและจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ กำรรับเงินปันผล 
ดอกเบีย้ และอ่ืนๆ  
ข)  จดัท ำบญัชีและรับรองควำมถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุที่รับฝำกไว้  
ค)  จดัท ำบญัชีแสดงกำรรับจำ่ยทรัพย์สินของกองทนุ  
ง)  จดัท ำรำยงำนเก่ียวกบัเงินสด และรำยละเอียดกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สิน มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ และมลูคำ่หน่วยลงทนุของกองทนุ  
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(7) รับรองควำมถกูต้องในกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สิน มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำรับซือ้คืน รำคำขำยหน่วยลงทนุ และกำรค ำนวณ
หน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุที่บริษัทจดักำรได้ค ำนวณไว้และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเม่ือเห็นวำ่ถกูต้องแล้ว  
 
(8) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำรในกำรก ำหนดวธีิค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุ ตำมรำคำที่เป็นธรรม ในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมลูคำ่
ทรัพย์สินตำมปกติท ำให้มลูคำ่ทรัพย์สนิไมเ่หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในขณะค ำนวณมลูคำ่ หรือกรณีที่เป็นทรัพย์สนิอ่ืนนอกจำกที่ก ำหนดไว้ใน
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(9) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำรในกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ กำรช ำระคำ่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน กำรไมข่ำย ไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสั่งขำยคืน แล้วแต่
กรณีตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำร และด ำเนินกำรแจ้งกำรเลื่อนก ำหนดช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุและจดัท ำรำยงำนแสดงเหตผุลในเร่ือง
ก ำหนดช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำร  
 
(10) ให้ควำมเห็นชอบแกบ่ริษัทจดักำรในกำรรับช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืน ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดตำมประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรแหง่หนี ้และประกำศอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
 
(11) ให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรจดักำรกองทนุของบริษัทจดักำรเพื่อประกอบกบัข้อมลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผู้จดัหำในกำรจดัท ำรำยงำนทกุรอบปี
บญัชีและทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินและสง่ให้บริษัทจดักำร ภำยใน 60 วนันบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้หรือภำยใน 30 วนันบั
แตว่นัสิน้รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักลำ่ว แล้วแตก่รณี  
 
(12) ดแูลให้บริษัทจดักำรปฏบิตัิกำรให้เป็นไปตำมโครงกำรจดักำร ภำยใต้มำตรำ 125 แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบญัญัติดงักลำ่วโดยเคร่งครัด หำกบริษัท
จดักำรมิได้ปฏิบตัติำมให้แจ้งบริษัทจดักำรโดยทนัที ในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทนุ
หรือไมป่ฏิบตัิหน้ำที่ตำมมำตรำ 125 ผู้ดแูลผลประโยชน์จะท ำรำยงำนเก่ียวกบัเร่ืองดงักลำ่วโดยละเอียด และสง่ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ภำยใน 5 วนันบัแตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว  
 
(13) ด ำเนินกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกคำ่สินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้
เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คำ่ใช้จำ่ยในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจำกทรัพย์สินของกองทนุ  
 
(14) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้โดยเคร่งครัด  
 
(15) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจดักำร เม่ือเลิกโครงกำรจดักำรแล้ว หน้ำที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเม่ือผู้ช ำระบญัชีได้จดทะเบียนเลิกกองทนุกบั
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในชว่งระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไมส่ิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏบิตัิหน้ำที่ตำ่งๆ ดงันี ้ 
 
ก) รับฝำกทรัพย์สินของกองทนุจนกวำ่จะจดทะเบียนเลิกกองทนุ  
 
ข) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ช ำระบญัชีปฏิบตัิตำมมำตรำ 130 แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ช ำระบญัชี
กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรตำมมำตรำดงักลำ่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรำยงำนให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไมช่กัช้ำ  
 
(16) ให้ควำมเห็นชอบเก่ียวกบัคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม ซึง่เป็นคำ่ใช้จำ่ยตำ่ง ๆ อ่ืนใดที่เกิดขึน้จำกกำรด ำเนินกำรเพื่อผลประโยชน์ของ
โครงกำรจดักำร  
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(17) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหน้ำที่ดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหมส่ำมำรถปฏิบตัิหน้ำทีต่อ่ไปได้ ซึง่กำรด ำเนินกำร
ดงักลำ่วรวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรับรองควำมถกูต้องและครบถ้วนของสิ่งที่สง่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหมห่ำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำร งดเว้นกระท ำกำร หรือละเลยไมป่ฏิบตัิหน้ำที่ ในกำรดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุอำจใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดี
กบัผู้ดแูลผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวงได้ 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไมก่ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมว่ำ่กำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืน เว้นแตเ่ป็นกำรเรียกคำ่ตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นกำรด ำเนินกำรใน
ลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบก่อนอยำ่งเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ทรำบข้อมลูดงักลำ่วมิได้แสดง
กำรคดัค้ำน 
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไมด่ ำเนินกำรขอมติ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้  
 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้เง่ือนไขสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำได้ตอ่เม่ือ
ได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบอกกลำ่วให้อีกฝ่ำย
หนึ่งทรำบลว่งหน้ำเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 90 วนัหรือน้อยกวำ่ 90 วนัในกรณีที่เป็นควำมยินยอมร่วมกนั โดยท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อแจ้งให้อีก
ฝ่ำยหนึ่งทรำบ  
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำรหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไมป่ฏิบตัิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อนัเป็นสำระส ำคญัของสัญญำนี ้
คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได้ โดยบอกกลำ่วลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 30 วนั  
 
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอ่ืนใดและบริษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโยชน์ทัง้สองฝ่ำยไม่
สำมำรถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญำให้สอดคล้องกบัประกำศค ำสัง่ระเบียบและข้อบงัคบัดงักลำ่ว ทัง้นี ้เน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วมี
ผลเป็นกำรเพ่ิมภำระหน้ำที่แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้ำทีด่งักลำ่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญำ
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกลำ่วให้บริษัทจดักำรทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุ เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(5) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น ำข้อมลูตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรจดักำรกองทนุหรือข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวข้องกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใช้ในทำงที่ก่อหรือ
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่กองทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ทัง้นีก้ำรบอกเลิกสญัญำจะต้องบอกกลำ่วลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 15 วนั  
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(6) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขำดคณุสมบตัิข้อหนึ่งข้อใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม” บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดักำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยใน 15 วนันบัแตว่นัที่บริษัทจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏ
จำกกำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ท ำกำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแล้วให้
บริษัทจดักำรแจ้งกำรแก้ไขดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนันบัตัง้แตว่นัที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้หำกผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้
แก้ไขให้ถกูต้องภำยในเวลำก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขออนญุำตเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนันบัแตว่นัครบก ำหนดเวลำให้แก้ไข เม่ือได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดักำรจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืน
แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  
 
(7) ในกรณีที่มีเหตตุ้องเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุและแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทน ไมว่ำ่เพรำะเหตใุด ให้กระท ำได้ตอ่เม่ือบริษัท
จดักำรได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว  
 
ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไมเ่ข้ำข้อยกเว้นให้กระท ำได้ หำกเป็น
กรณีที่มีนยัส ำคญัและไมส่ำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้  
 
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทนุรวม :  

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2256-2316  
 
และ/หรือ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต.อนญุำต และ/หรือ ศนูย์รับ
ฝำกหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศอื่น เชน่ Euroclear เป็นต้น และ/หรือ ผู้ รับฝำกหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศอื่น รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เก่ียวข้องที่บริษัทจดักำร 
และ/หรือผู้ดแูลผลประโยชน์แตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรักษำทรัพย์สินในตำ่งประเทศ  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

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

เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแหง่กฎหมำยดงักลำ่วในสว่นที่
เก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและข้อตกลงในกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีระหวำ่งบริษัทจดักำรและผู้สอบบญัชี  
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4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

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

ชื่อ :  
ที่อยู ่:  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ชื่อ :  
ที่อยู ่: บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิโดยจะระบรุำยชื่อผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนไว้ในหนงัสือชีช้วนก่อนกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรอำจแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกำรแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุในภำยหลงั โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีของ
กำรแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุเพ่ิมเติม ผู้สนบัสนนุดงักลำ่วอำจเป็นบคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบเพ่ือ
ท ำหน้ำที่เป็นผู้สนบัสนนุของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จะต้องปฏิบตัิงำนได้ภำยใต้ระบบงำนเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุที่ปฏบิตัิหน้ำที่อยู่
ก่อนแล้ว  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

1. สิทธิของผู้สนบัสนนุ  
 
(1) ได้รับคำ่ธรรมเนียมกำรขำย (ถ้ำมี) ตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำร  
 
(2) บอกเลิกกำรเป็นผู้สนบัสนนุตำมข้อก ำหนด และเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุ  
 
(1) จดัสง่หนงัสือชีช้วนของกองทนุ ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุและค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจน
เอกสำรตำ่งๆ ในกำรสง่เสริมกำรขำย  
 
(2) รับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรับช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร  
 
(3) สง่มอบบตัรกองทนุและรหสัประจ ำตวั (ถ้ำมี) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ยื่นค ำขอใช้บริกำรกองทนุกบับริษัทจดักำร  
 
(4) คืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้ที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรรตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร  
 
(5) ยืนยนักำรซือ้ ขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(6) ท ำกำรอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบัหน้ำทีด่งักลำ่วข้ำงต้น  
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7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู ่:  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

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

ชื่อ :  
ที่อยู ่:  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

9. ที่ปรึกษา :  
 
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
ที่อยู ่:  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรึกษำกำรลงทนุ) :  

9.2.ที่ปรึกษำกองทนุ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรึกษำกองทนุ) :  

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไมมี่ 

11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ : 

ที่อยู ่:  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ผู้ รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจดักำรลงทนุ) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  
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13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำรที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปันผล :  

ตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ "นโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล"  
 
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุได้อยำ่งเสรี อยำ่งไรก็ตำม ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมอ่ำจโอนหน่วยลงทนุให้แกบ่คุคลอเมริกนั (US Person) และ/
หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไมรั่บลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำย
ให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ 

วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ผู้ โอนจะต้องมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ส ำนกังำนนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส ำนกังำนผู้สนบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว้ ในกรณี
ที่ผู้ รับโอนยงัไมมี่บญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผู้ รับโอนจะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัช”ี ก่อนแล้วผู้
โอนจงึท ำกำรโอนหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอนได้  
 
(2) ผู้ โอนจะต้องเสียคำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ “คำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ”  
 
(3) หลงัจำกที่ได้รับคำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผู้ โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุจะสง่มอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ำกบั
ภำษีพร้อมส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐำน  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ โอนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและต้องกำรโอนหน่วยลงทนุ จะต้องน ำส่งใบส ำคญัหนว่ยลงทนุคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือ
ท ำกำรโอนหน่วยลงทนุในระบบไร้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หำกผู้ รับโอนต้องกำรได้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุจะต้องยื่นเร่ืองกำรขอให้ออก
ใบส ำคญัหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรสง่มอบ"  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำ
กำร นบัแตว่นัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
 
ทัง้นี ้ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตอ่เม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว  

13.4. ข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมอ่ำจโอนหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะ
ไมรั่บลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ  
 
กองทนุนีมี้ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือ
หน่วยลงทนุ  
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กำรโอนหน่วยลงทนุให้บิดำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(2) กำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย  
 
(3) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเห็นสมควรและอนมุตัิให้โอนได้  
 
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดักำร :  

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดักำรท ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำรได้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำ
ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบไุว้ในหวัข้อ “วิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร”  
 
(2) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด หรือบคุคลอ่ืนที่ได้รับกำรยกเว้นหรือผ่อน
ผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทนุเกินกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำรหรือ
บริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้ำของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไมน่บัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคล
เดียวกนัหรือบคุคลอ่ืนที่ได้รับกำรยกเว้นหรือผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. นัน้ในสว่นที่เกินกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่
จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด และในกรณีทีก่องทนุรวมมีกำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ หำกเป็นกำรขอมติรำยชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะไมน่บัคะแนน
เสียงสว่นที่เกินกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ เว้นแตช่นิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรำยเดียวหรือ
กลุม่เดียวเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดนัน้ บริษัทจดักำรจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วเต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู ่ทัง้นี ้เว้นแต่
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดเป็นอยำ่งอ่ืนหรืออนมุตัิเห็นชอบ ยกเว้น หรือผ่อนผนัให้ด ำเนินกำรเป็น
อยำ่งอ่ืนได้ 
 
13.6. สิทธิในกำรได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงกำร :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับเงินคนืเม่ือบริษัทจดักำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรที่ระบุ
ไว้ในหวัข้อ “กำรช ำระบญัชีกองทนุ และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร”  
 
13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ เม่ือผู้
ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้สิน้ของโครงกำร
จดักำรและ เม่ือได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว  
 
(2) กำรจดักำรกองทนุอยูภ่ำยใต้กำรดแูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ ซึง่เป็นสถำบนักำรเงินที่มัน่คงมีชื่อเสียงและควำมรู้ควำมสำมำรถ อนัจะเป็นกำร
ควบคมุให้บริษัทจดักำรปฏิบตัติำมรำยละเอียดโครงกำรจดักำรที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือ
หน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรอยำ่งเคร่งครัด โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุไมจ่ ำเป็นต้องติดตำมด้วยตนเองตลอดเวลำ  
 
(3) กำรร่วมลงทนุในกองทนุนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตกลงมอบให้บริษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นตวัแทนของตนในกำรจดักำร และดแูล
ทรัพย์สินทัง้ปวงของกองทนุดงันัน้ จงึไมจ่ ำเป็นต้องมีกำรประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรใดๆ เว้นแตบ่ริษัทจดักำรผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตำมมติ
เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำร
จดักำร  
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13.8. อ่ืน ๆ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีควำมรับผิดจ ำกดัเพียงไมเ่กินคำ่หน่วยลงทุนที่ยงัสง่ใช้แก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไมค่รบ 
 
กำรที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไมว่ำ่ในทอดใด ๆ ให้ถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ดงักลำ่วยอมรับที่จะผกูพนัตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัซึง่ลงนำมโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมจำ่ยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไมเ่กินไปกวำ่สว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในกำรได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรสง่มอบ :  

14.2.1. โครงกำรจดักำรจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทกึชื่อผู้ เปิดบญัชี
กองทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึง่ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไปถือหน่วยลงทนุร่วมกนั
บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทกึชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลำ่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะ
ถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐำนะผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในใบค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ  
 
14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึง่ได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งเทำ่นัน้ โดยให้เป็นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรตำมข้อ 14.2.2 วรรคหนึ่งข้ำงต้นในภำยหลงั โดยออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ
เป็น “สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ” ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำยเพียงอยำ่งเดียว และยกเลิกกำรออกหนงัสอืรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ โดย
ถือวำ่บริษัทจดักำรได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อย
กวำ่ 7 วนั โดยปิดประกำศไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร  
 
(1) หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงค์จะรับเป็นหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ
จะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ เพื่อเป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทนุ และ/
หรือ จ ำนวนเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ
จะด ำเนินกำรสง่มอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุ
ครัง้แรก และบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
จดักำร หรือ อีเมล์เพ่ือติดตอ่ (email address) ตำมที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึง่จะน ำสง่ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัสิน้สดุ
ระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก  
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กรณีกำรซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรสง่มอบ
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวน
สิทธิที่จะน ำสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุผำ่นทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร หรือ อีเมล์เพ่ือติดตอ่ (email 
address) ตำมที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึง่จะน ำสง่ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดยถือวำ่
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุที่ได้รับทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงักลำ่ว สำมำรถใช้แทนหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุตำมปกติได้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น 
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ในภำยหลงั โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงค์จะรับเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุได้รับค ำขอเปิด
บญัชีกองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้ได้ช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อ
ในสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุจะต้องเป็นผู้ รับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุด้วยตนเอง และผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงลำยมือชื่อใน
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุก็ตอ่เม่ือบริษัท
จดักำรได้รับช ำระเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบร้อยแล้ว 
และให้ถือวำ่สมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุออกให้ในนำมบริษัทจดักำรแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออก
หน่วยลงทนุของกองทนุและให้ใช้เป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้ำที่ที่จะต้องน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำให้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุบนัทกึรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุให้เป็น
ปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทกึรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัที่
ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยูใ่นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุจะ
ถือวำ่ถกูต้องเม่ือรำยกำรดงักลำ่วตรงกนักบัข้อมลูที่บนัทกึไว้ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เป็น หนงัสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) ในภำยหลงั โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
14.2.3. บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิในกำรออกและ/หรือสง่มอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) 
ซึง่ได้รับกำรปรับปรุงรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
(1) ในกรณีที่มีกำรออกและ/หรือสง่มอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะน ำสง่โดยทำงไปรษณีย์หรือสือ่อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยให้เป็นไปตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ที่มีชื่อปรำกฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(2) ในกรณีที่ไมมี่กำรออกและ/หรือสง่มอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถใช้สมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) 
ซึง่ได้รับกำรปรับปรุงรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได้  
 
หำกปรำกฏข้อผิดพลำดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องท ำกำรทกัท้วงข้อผิดพลำดภำยใน 
7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือรับรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ข้อมลูดงักลำ่วถกูต้อง  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถใช้อ้ำงอิงตอ่บริษัท
จดักำรกองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได้ 
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ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจ ำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำให้มีกำรจำ่ยเงินปันผลของกองทนุ บริษัทจดักำรจะประกำศกำรจำ่ยเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิด
จำ่ยเงินปันผลเพ่ือกำรจำ่ยเงินปันผล และประมำณกำรอตัรำเงินปันผลโดยไมช่กัช้ำ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(1) ประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อย 1 ฉบบั  
 
(2) ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผลทรำบถึงกำรจำ่ยเงินปันผล  
 
(3) สง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผลที่มีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วย
ลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผล ชนิดไมร่ะบชุือ่ผู้ ถือเม่ือได้รับกำรร้องขอ  
 
(4) กำรจำ่ยเงินปันผลจะจำ่ยเป็นเงินโอนเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผล หรือเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จำ่ยในนำมผู้
ถือหน่วยลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผลตำมชื่อและที่อยูท่ี่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและสง่ให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผลทำง
ไปรษณีย์ตำมที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
(5) ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดจำ่ยเงินปันผลที่มีชื่อปรำกฏในสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนจะได้รับเงินปันผลซึง่ถือเป็นเงินได้พงึ
ประเมินซึง่ต้องน ำไปค ำนวณภำษี  
 
16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หำกมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ บริษัท
จดักำรจะรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใชห่ลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ด้วย
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจดักำรกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องผิดนดัช ำระหนี ้ดงันี ้ 
 
16.1. กรณีที่บริษัทจดักำรได้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
16.1.1. เม่ือมีกำรบนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำยที่มีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่
บริษัทจดักำรได้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สนิที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้ 
 
16.1.2. เม่ือได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะไมน่ ำทรัพย์สินดงักลำ่วและเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้มำ
รวมค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีใ้นโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั เว้นแตก่รณีทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีต้กลงรับช ำระหนี ้
ด้วยทรัพย์สินดงักลำ่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์และวธีิกำรที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ในระหวำ่งที่บริษัทจดักำรยงัไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินนัน้ได้ และใน
กรณีที่มีคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษัทจดักำรจะจำ่ยจำกเงินส ำรองรำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรบริหำรทรัพย์สินนัน้  
 
16.1.3. เม่ือมีเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแตล่ะครัง้ บริษัทจดักำรจะเฉลี่ยเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำก
กำรรับช ำระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภำยใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่มีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรำยละเอียด
เก่ียวกบักำรเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัทีบ่ริษัทจดักำรได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลำกำรเฉลี่ยเงินคืนเป็นอยำ่งอ่ืน  
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ในกำรเฉลี่ยเงินคืนแตล่ะครัง้ตำมข้อ 16.1.3. หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงให้เห็นวำ่ เงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีไ้มคุ่้มกบั
ภำระคำ่ใช้จำ่ยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิดงักลำ่วไปรวมจำ่ยในโอกำสแรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภำระคำ่ใช้จำ่ยก็ได้ ทัง้นี ้หำกได้มีกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีจ้นครบถ้วนและปรำกฏวำ่เงินได้สทุธินัน้ไม่
คุ้มกบัภำระคำ่ใช้จำ่ยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิดงักลำ่วมำรวมค ำนวณเป็นมลูคำ่ทรัพย์สินของกองทนุก็ได้   
 
16.1.4. เม่ือมีกำรบนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มำปรำกฎวำ่กองทนุรวมได้รับช ำระหนีต้ำมตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องดงักลำ่วเป็นเงิน บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมควำมในข้อ 16.1.3. โดยอนโุลม  
 
16.2. กรณีที่บริษัทจดักำรไมไ่ด้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
16.2.1. ก่อนกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนที่มิใชห่ลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดักำรจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติ
เสียงข้ำงมำกซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูล
ผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นพร้อมเหตผุลวำ่ในขณะนัน้กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลำ่วเป็นประโยชน์
ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมำกกวำ่กำรถือหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้  
 
ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจดักำรจะระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทุนรวม
จะได้จำกกำรรับช ำระหนี ้มลูคำ่ของทรัพย์สิน ประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ย พร้อมเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรับช ำระหนี  ้ 
 
16.2.2. เม่ือได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะน ำทรัพย์สนิดงักลำ่วมำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมโดยจะ
ก ำหนดรำคำทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ำมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะด ำเนินกำรกบัทรัพย์สินดงักลำ่วดงันี ้ 
 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมสำมำรถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดักำรอำจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลำ่วตอ่ไปเพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวมก็ได้  
 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมไมส่ำมำรถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดักำรจะจ ำหน่ำยทรัพย์สนิดงักลำ่วในโอกำสแรกทีส่ำมำรถ
กระท ำได้โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในระหวำ่งที่บริษัทจดักำรยงัไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ยทรัพย์สินดงักลำ่ว บริษัท
จดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดงักลำ่ว ในกรณีที่มีคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษัทจดักำรจะจำ่ยจำกทรัพย์สินของกองทนุรวม  
 
16.3. ในกรณีที่มีพฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหน่วย
ทกุรำยที่มีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ เป็น
ผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บริษัทจดักำรไมต้่องน ำตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องนัน้มำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
 
กำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีป่รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ณ เวลำที่ก ำหนด เทำ่นัน้  
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สนันิษฐำนไว้ก่อนวำ่ทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และกำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้กำรให้สิทธิหรือกำรจ ำกดัสิทธิใด ๆ แกผู่้ ถือหน่วย
ลงทนุที่ปรำกฏรำยชื่อในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกได้กระท ำตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือวำ่บริษัทจดักำร
กองทนุรวมได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 
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บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี  ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือ หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร 
(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยตอ่ผู้ลงทนุที่มิใชร่ำยยอ่ย และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่ป็นผู้
ลงทนุสถำบนั ผู้ลงทนุรำยใหญ่ หรือผู้ มีเงินลงทนุสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เว้นแตเ่ป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพหรือกองทนุรวมหุ้นระยะยำว  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน :  

กองทนุนีมี้ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ต้องไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้ว
ทัง้หมด  
 
ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุดงักลำ่ว ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจ่ ำกดัสดัสว่นส ำหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ ดงันี ้ 
 
(ก) กองทนุดงันี ้ 
 
1. กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  
2. กองทนุประกนัสงัคม  
3. กองทนุกำรออมแหง่ชำติ  
4. กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญแหง่ชำต ิ 
5. กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ  
6. กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
7. กองทนุอ่ืนใดที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. พิจำรณำวำ่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุตำม 1. ถึง 6.  
8. กองทนุตำ่งประเทศที่มีลกัษณะตำม 1. ถึง 7.  
 
(ข) นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทยนอกเหนือจำกกองทนุตำมวรรคหนึ่ง (1) (ก) ซึง่ไมอ่ยูภ่ำยใต้บงัคบัต้องเสียภำษีเงินได้นิติบคุคล เชน่ 
ธนำคำรออมสิน ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น  
 
(ค) บคุคลซึง่ลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมภำยใต้โครงกำรระหวำ่งประเทศโดยเป็นกำรลงทนุในตำ่งประเทศของผู้ลงทนุที่มิได้มีสญัชำติไทย
หรือผ่ำนบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยชื่อ (omnibus account) 
 
(ง) บคุคลอ่ืนที่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร  
 
(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลำยสดัสว่นกำรถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือเป็นไปตำมเง่ือนไข ซึง่ได้แก่กรณีดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทนุรำยใหญ่และผู้ดแูลสภำพคลอ่งที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัทจดักำร อำจถือหน่วย
ลงทนุได้โดยไมจ่ ำกดัสดัสว่น ทัง้นี ้เฉพำะในชว่งระยะเวลำตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมจนถึงวนัที่ครบก ำหนดหนึ่งปีนบัแตว่นัที่
เร่ิมซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอีทีเอฟดงักลำ่วในตลำดรอง  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพที่มีกำรรับโอนเงินจำกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพหรือรับโอนเงินดงักลำ่วตอ่เน่ืองจำก
กองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพอ่ืน ทัง้นี ้เฉพำะในสว่นของหน่วยลงทนุที่รองรับกำรรับโอนเงินดงักลำ่ว  
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(ค) กรณีของกองทนุรวมที่มีกำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุตำมอตัรำผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับจำกกำรลงทนุในหน่วยลงทนุ ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุอำจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุดงักลำ่ว ได้ไมเ่กินสดัสว่นที่ระบไุว้ในโครงกำร ทัง้นี ้เม่ือได้รับกำรผ่อนผนัจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมเหตจุ ำเป็นและสมควร  
 
(ง) กรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควรอ่ืนใด ผู้ ถือหน่วยลงทนุอำจถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุดงักลำ่ว ได้แตไ่มเ่กินร้อยละห้ำสิบของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้ในกำรผ่อนผนัดงักลำ่ว ให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. พิจำรณำถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลำ่วเป็นส ำคญั  
 
“ผู้ลงทนุรำยใหญ่” และ “ผู้ดแูลสภำพคลอ่ง” ตำมวรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้หมำยควำมถึง ผู้ลงทนุรำยใหญ่และผู้ดแูลสภำพคลอ่ง ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ประกำศที่เก่ียวกบักำรจดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมอีทีเอฟ  
 
“เงินจำกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ” ตำมวรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้หมำยควำมดงันี ้ 
(1) เงินที่กองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพรับโอนจำกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ  
(2) เงินตำมวรรคสำม (1) ที่กองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพรับโอนตอ่เน่ืองจำกกองทนุรวมเพื่อกำรเลีย้งชีพอ่ืน  
(3) ผลประโยชน์อนัเกิดจำกเงินตำมวรรคสำม (1) และ (2) 
 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้น
ในกรณีเข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ วำ่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและ
หน้ำที่ของบริษัทจดักำร  
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำร
ไปตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมำโดยชอบแล้ว ให้ถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้ด ำเนินกำรดงักลำ่วและมีผลผกูพนัตำมมติ 
 
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ให้ด ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย ให้ถือวำ่มตนิัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั ต้องได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึง่คิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนัน้ เว้น
แตก่รณีที่กองทนุรวมมีกำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่ทำ่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือ
หน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไมว่ำ่กรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับ
ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

กำรแก้ไขเพ่ิมเติมสว่นใดสว่นหนึ่งของข้อผกูพนัที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่เป็นไปตำมและไมข่ดัหรือแย้งกบั
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักลำ่ว ให้ถือวำ่ข้อผกูพนั
สว่นที่แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญำ 
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กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญัต้องได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้
เร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั ให้รวมถึง ข้อก ำหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทนุให้แกผู่้ ถือหน่วย
ลงทนุ และเร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็วำ่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั 
 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเม่ือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไมต้่องได้รับมติของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 
 
(ก) เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัให้มีสำระส ำคญัสอดคล้องกับโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุหรือได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นวำ่กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไมก่ระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัไมว่ำ่กรณีใด ต้องกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อโดยบคุคลผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผู้ ดแูล
ผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถ้ำมี) 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท ำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดู
ได้ รวมทัง้จดัสง่สรุปกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพร้อมกบักำรสง่รำยงำนประจ ำปีของกองทนุรวม 
(เฉพำะกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป)  
 
21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร : มี  
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรตกลงให้มีกำรระงบัข้อพพิำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฎิบตัิไมเ่ป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม
นี ้และ/หรือหลกัเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง อนัมีผลให้เกิดควำม
เสียหำยแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสำมำรถน ำข้อพิพำทเข้ำสู ่กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำร
อนญุำโตตลุำกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้  
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเม่ือปรำกฏกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
22.1.1. หำกปรำกฏวำ่กองทนุเปิดใดมมีลูคำ่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนดงันี ้ 
 
(1) จ ำนวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 35 รำยในวนัท ำกำรใด  
 
(2) มลูคำ่หน่วยลงทนุทีข่ำยได้แล้วทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกวำ่ 100 ล้ำนบำทในวนัท ำกำรใดและ
บริษัทจดักำรประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนัน้  
 
22.1.2. เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดักำรเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บริษัทจดักำร กระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตำมหน้ำทีข่องตน  
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22.1.3. เม่ือได้รับควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้เเล้วทัง้หมดของ
โครงกำรจดักำร และหำกปรำกฏวำ่มติของผู้ ถือหน่วยไมเ่กินร้อยละ 55 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำร บริษัท
จดักำรจะน ำสง่เอกสำรเก่ียวกบักำรขอมติและกำรนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลกำรขอมตินัน้  
 
22.1.4. ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนมุตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป หำกปรำกฏวำ่  
 
(1) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งเกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้ำข้อยกเว้นตำมที่ส ำนกังำนฯ ประกำศก ำหนด  
 
(2) ในกรณีที่ปรำกฏพฤติกำรณ์วำ่บริษัทจดักำรด ำเนินกำรใด ๆ หรือบคุคลใดถือหน่วยลงทนุโดยรู้เห็นหรือตกลงกบับคุคลอ่ืน อนัเป็นกำรปกปิดหรือ
อ ำพรำงลกัษณะที่แท้จริงในกำรถือหนว่ยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดทีป่ระสงค์จะถือหน่วยลงทนุเกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวน
หน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  
 
(3) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดักำรมิได้ปฏบิตัิหรือดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรจดัสง่หรือแจกจำ่ยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำย
หน่วยลงทนุ  
 
(4) บริษัทจดักำรไมป่ฏิบตัิหรือไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของส ำนกังำนฯ ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ
วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร  
 
22.1.5. ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะเพิกถอนกำรอนมุตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทนุรวม ในกรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัวำ่อำจมีกำรจดัตัง้
กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเพ่ือกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ หรือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในกำร
บริหำรจดักำรทรัพย์สินหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด และส ำนกังำนฯ ได้ด ำเนินกำรแจ้งให้บริษัทจดักำรหรือบคุคลที่เก่ียวข้องท ำกำรชีแ้จง 
แสดงเหตผุล ข้อเท็จจริง และหลกัฐำน ซึง่ในกรณีที่ไมมี่กำรชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแตไ่มอ่ำจพิสจูน์หรือท ำให้เช่ือได้วำ่กำรจดัตัง้กองทนุรวมเป็นกำร
จดัตัง้กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยำ่งแท้จริง และส ำนกังำนฯ สัง่ให้บริษัทจดักำรท ำกำรแก้ไข หรือด ำเนินกำรใด ๆ และบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมทีส่ ำนกังำนฯ สัง่ได้ หรือด ำเนินกำรแล้วแตไ่มส่ำมำรถท ำให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยำ่งแท้จริง  

22.1.6. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำยแล้ว หำกเป็นกรณีที่  
 
(1) ผู้จดักำรกองทนุพิจำรณำแล้วเห็นวำ่สถำนกำรณ์กำรลงทนุในตำ่งประเทศไมเ่หมำะสม เชน่ ตลำดมีควำมผนัผวนอยำ่งรุนแรง เป็นต้น  
 
(2) กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัวงเงินรับอนญุำตให้น ำเงินไปลงทนุในตำ่งประเทศ ท ำให้กองทนุไมส่ำมำรถน ำเงิน
ไปลงทนุในตำ่งประเทศตำมวตัถปุระสงค์โครงกำร  
 
(3) กรณีที่ไมส่ำมำรถลงทนุในกองทนุหลกัได้หรือไมส่ำมำรถสรรหำ และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมตำ่งประเทศใด ๆ ที่มีนโยบำยกำรลงทนุสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์หรือนโยบำยกำรลงทนุใกล้เคียงกนักบัของโครงกำรได้อยำ่งเหมำะสม  
 
(4) กรณีที่กองทนุรวมมีจ ำนวนเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกไมเ่พียงพอตอ่กำรจดัตัง้กองทนุเพื่อสง่เงินไปลงทนุในตำ่งประเทศได้
อยำ่งเหมำะสม  
 
(5) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วำ่เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  
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22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) ยตุิกำรรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัที่เกิดเหตกุำรณ์ตำมข้อ 22.1  
 
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบด้วย ทัง้นี ้ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตกุำรณ์ตำมข้อ 22.1  
 
(ค) จ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลืออยูข่องกองทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตกุำรณ์ตำมข้อ 22.1 เพ่ือรวบรวมเงินเทำ่ที่สำมำรถกระท ำได้เพ่ือ
ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
(ง) ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัสว่นจ ำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตกุำรณ์ตำม
ข้อ 22.1 และเม่ือได้ด ำเนินกำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือวำ่เป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้  
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชโีดยจะแตง่ตัง้ผู้ช ำระบญัชีทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบ เพื่อด ำเนินกำรรวบรวม
ทรัพย์สินจดัท ำบญัชีจ ำหนำ่ยทรัพย์สินของกองทนุ ช ำระหนีส้ิน และคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ ของกองทนุ ทัง้ท ำกำรช ำระหนีส้นิและคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ ของ
กองทนุ รวมทัง้ท ำกำรอยำ่งอ่ืนตำมที่จ ำเป็นเพ่ือช ำระบญัชีกองทนุให้เสร็จ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด  
 
ส ำหรับคำ่ใช้จำ่ยและเงินคำ่ตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุจะหกัจำ่ยจำกทรัพย์สินของกองทนุและผู้ช ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยคืนเงิน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิคงเหลือตำมสดัสว่นหนว่ยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยู่  
 
เม่ือได้ช ำระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ช ำระบญัชีจะโอน
ทรัพย์สินคงค้ำงใดๆ ที่เหลืออยูภ่ำยหลงัจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุแล้ว ให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดให้ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช ำระเงินคนืให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไมม่ำรับเงินหรือเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุที่บริษัท
จดักำรไมส่ำมำรถสง่มอบเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยนัน้ได้ เพื่อบริษัทจดักำรจกัได้น ำทรัพย์ดงักลำ่วไปวำงทรัพย์ ณ ส ำนกังำนวำงทรัพย์ และ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนให้เสร็จสิน้ได้  
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึ่งของข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม 
 
 



 -  กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี�เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ -              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 

 
 

 
 


