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หน้า 1 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ -             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน 
 

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถงึผลตอบแทนที่ผู้ลงทนุจะได้จากเงนิลงทนุ 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมท่ีลงทนุในตา่งประเทศ และเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพียง 
กองทนุเดียว (Feeder Fund) ซึง่เป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ

นโยบายการลงทนุ :  

1.  เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Allianz Global Investors Premier Fund – Allianz Global High Payout Fund (AllianzGI Global High Payout 
Fund) ซึง่เป็นกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ส่วนท่ีเหลืออาจจะ
ลงทนุในตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนีท้ัว่ไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ท่ีมีอายุของตราสารหรือสญัญา 
หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ํากว่า 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสํารองเงินไว้สําหรับดําเนินงานของกองทุน รอการลงทนุในต่างประเทศ หรือรักษา
สภาพคล่องของกองทุน หรืออาจจะลงทุนในตราสารหนี/้เงินฝากระยะสัน้ในสถาบนัการเงินในต่างประเทศ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรอการลงทุน หรือเพ่ือชําระ
คา่ใช้จ่ายของกองทนุ รวมทัง้ลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด ทัง้นี ้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือป้องกันความเสี่ยงตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด แตจ่ะไม่ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 

2. ในกรณีท่ีกองทนุไม่สามารถเข้าลงทนุในกองทนุ AllianzGI Global High Payout Fund ได้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินไปลงทนุในกองทนุรวม
ต่างประเทศอ่ืนท่ีมีนโยบายใกล้เคียง ซึง่เป็นกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในการพิจารณาลงทนุใน
กองทนุรวมต่างประเทศนัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นหลกั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีกองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินนัน้ 

3. ในภาวะปกติเงินลงทนุของกองทนุส่วนใหญ่จะถกูนําไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทนุบางส่วนหรือทัง้หมดกลบัเข้ามาลงทนุในประเทศ หรือสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว และไม่ถือวา่เป็นการแก้ไขโครงการกองทนุหรือ ปฎิบติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทนุ หากเกิดเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไม่เหมาะสม 
(2) กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัวงเงินท่ีได้รับอนญุาตให้นําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 
(3) กรณีท่ีไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของ
โครงการ 
(4) กรณีท่ีกองทนุรวมมีจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอตอ่การจดัตัง้กองทนุ เพ่ือนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศได้อย่างเหมาะสม 
(5) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
ทัง้นี ้การเคล่ือนย้ายเงินทนุดงักล่าวอาจอยู่ในรูปของสกลุเงินต่างประเทศหรือสกลุเงินบาทก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากเป็นการเคล่ือนย้ายเงินทนุกลบัมา โดยเก็บ
รักษาเงินลงทนุในรูปสกลุเงินบาท  

4. ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลกัไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนหลกั และกองทุนหลกัมีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(1) มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุหลกั  
เง่ือนไข ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่ว บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจ้งเหตุท่ีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  
(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ตอ่ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุรับรู้และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม และ
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการดงักลา่วด้วย  

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

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในกรณีท่ีมีการดําเนินการเปล่ียน/โอนย้าย/เลิกกองทนุ กองทนุจะยกเว้นไม่นําเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินในต่างประเทศ 
(offshore investment) โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน มาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือกและ/หรือ
เตรียมการลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักลา่ว 



หน้า 2 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ -             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

5. บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนาคตให้เป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) หรือ
กองทนุรวมท่ีมีการลงทนุโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้ระดบั
ความเสี่ยงของการลงทนุ (risk spectrum) เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุซึง่ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนดําเนินการเปล่ียนแปลงประเภทกองทนุรวม
ดงักลา่ว โดยประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ และเวบ็ไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

6. ในการคํานวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลาดงันีร้วมด้วย ทัง้นี ้โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 
(6.1)  ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
(6.2)  ช่วงระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเน่ืองจากได้รับคําสัง่ขายคืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอการลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไม่เกิน
กวา่ 10 วนัทําการ 
 
สรุปสาระสาํคัญเพิ่มเตมิของกองทุน Allianz Global Investors Premier Fund – Allianz Global High Payout Fund 

 

ประเภท กองทนุเปิด และเป็น Sub-Fund ภายใต้กองทนุ Allianz Global Investors Premier Funds 

วัตถุประสงค์และนโยบาย 
การลงทุน 

กองทนุ AllianzGI Global High Payout Fund มีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend income), ออปชัน่ พรีเม่ียม (Option premium income) และกําไร

จากราคาหุ้นท่ีเพ่ิมขึน้ (Share price gains) 
(2)  จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างสม่ําเสมอ 
(3)  มลูค่ากองทนุมีความผนัผวนน้อยกว่ากองทนุท่ีลงทนุโดยตรงในตราสารทนุ ท่ีไม่มีการลงทนุในตราสารอนพุนัธ์ โดยมี

นโยบายการลงทนุ ดงันี ้: 
(1)  เน้นลงทนุในตราสารทนุทัว่โลก ท่ีมีอตัราการจ่ายเงินปันผลดีและสม่ําเสมอ 
(2)  ขายสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีกองทนุถือครองอยู่ (covered call option) เพ่ือสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียม ซึง่จะทําให้

รายได้จากเงินปันผลของตราสารทนุเพ่ิมขึน้ และลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทนุ 

การจ่ายเงนิปันผล จ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครัง้ โดยจะใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัทําการสดุท้ายของสิน้ไตรมาส 2 และไตรมาส 4 ของปีเป็น
ฐานการพิจารณา ทัง้นี ้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กับเง่ือนไข สภาวะทางการตลาด และหรือความเห็น
ของผู้จดัการกองทนุ 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ* ปัจจบุนัเรียกเก็บร้อยละ 1.40 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม (สงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.0 ตอ่ปีของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม)

* กองทนุหลกัจะคืนคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปีให้แก่กองทนุโดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทนุเพ่ือไมใ่ห้มีผลเป็นการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการซํา้ซ้อน 
 

 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุน 
จะได้จากเงนิลงทนุ : 

โอกาสท่ีจะได้รับจากผลกําไรสว่นเกิน (Capital Gain) อนัเน่ืองมาจากมลูค่าท่ีเพ่ิมขึน้ของหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุ โดยจะได้รับเม่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุมีการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีลกูค้าท่ีเป็นบคุคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกําไรส่วนเกินดงักลา่ว 
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คาํถามและคาํตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม 

1. ลักษณะที่สาํคัญของกองทุน 

  มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทนุ หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- ไม่มี 

  กองทนุรวมนีมี้จํานวนเงินทนุโครงการ (fund size) เท่าใด 

- 2,000.00 ล้านบาท (หรือ จํานวน 200 ล้านหน่วย) 

  กองทนุรวมนีเ้หมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสําหรับเงินลงทนุลกัษณะใด และผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 

- เหมาะสมสําหรับเงินลงทนุท่ีผู้ลงทนุยอมรับความเสี่ยงจากการลงทนุในหน่วยลงทนุประเภทตราสารทนุในตา่งประเทศ โดยผู้ลงทนุยอมรับและเข้าใจความ
ผนัผวนของมลูคา่หน่วยลงทนุจากการลงทนุได้ทัง้หมด และต้องการได้รับผลตอบแทนท่ีดีจากการนําเงินท่ีได้จากการระดมทนุไปลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมตา่งประเทศ ซึง่เหมาะสมกบัเงินลงทนุในระยะปานกลางจนถึงระยะยาว 

- ผู้ลงทนุควรลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกวา่ 1 ปี

  ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัตอ่เงินลงทนุของผู้ลงทนุ 

-  การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ ผู้ลงทนุอาจจะได้รับการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุช้ากว่ากองทนุเปิดทัว่ไปท่ีลงทนุในประเทศไทย เน่ืองจาก
กองทนุเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ความแตกต่างด้านเวลาของประเทศไทยและประเทศท่ีกองทนุไปลงทนุ จึงอาจทําให้บริษัท
จดัการไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และราคารับซือ้คืนได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้ผู้ลงทนุจะได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ  

-  อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทนุของกองทนุ Allianz Global Investors Premier Fund – Allianz Global High 
Payout Fund และกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ ซึง่เก่ียวข้องกบัธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศท่ีอาจทําให้ได้รับผลกระทบจากความ
ผนัผวนของค่าเงินและอาจทําให้มลูค่าของตราสารท่ีลงทนุเพ่ิมขึน้หรือลดลงและอาจทําให้เกิดความผนัผวนต่อผลตอบแทนในรูปของเงินบาทได้ นอกจากนี ้
การลงทุนในประเทศท่ีสกุลเงินมีความผนัผวนหรือไม่มีเสถียรภาพก็อาจทําให้เกิดการเพ่ิมขึน้หรือลดลงของเงินลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม กองทนุเปิดกรุงศรี   
โกลบอลไฮเพย์เอาท์ อาจพิจารณาใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยจะใช้การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐกิจและการเงินมหภาคเพ่ือคาดการณ์ทิศทางอตัราแลกเปล่ียน 

ความผนัผวนอนัเกิดจากภาวะเศรษฐกิจและการลงทนุในตา่งประเทศ เน่ืองจากกองทนุ  Allianz Global Investors Premier Fund – Allianz Global High 
Payout Fund เป็นกองทนุท่ีเน้นลงทนุในตราสารทนุทัว่โลก  ผลการดําเนินงานของกองทนุจงึขึน้อยู่กบัความเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย์ อย่างไรก็ตาม 
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการปรับตวัลดลงของราคาหลกัทรัพย์นัน้จะลดลงด้วยกลยทุธ์ของกองทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทนุในหุ้นท่ีมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอ ในอตัราท่ีสงูกวา่คา่เฉล่ีย 

(2) การขายสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีกองทนุถือครองอยู่ (Selling covered call options) จะช่วยลดความผนัผวนของกองทนุ เน่ืองจากกองทนุได้รับรายได้เพ่ิมจาก
คา่ธรรมเนียม ซึง่จะช่วยลดผลการขาดทนุของพอร์ตการลงทนุในภาวะท่ีตลาดหุ้นปรับตวัลดลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงท่ีภาวะตลาดหุ้นปรับตวัสงูขึน้ (bull 
market) การขายสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นฯ ดงักลา่ว จะจํากดัโอกาสในการทํากําไรจากมลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีปรับตวัสงูขึน้ตามภาวะตลาดในขณะนัน้ 

ในกรณีท่ีกองทนุ Allianz Global Investors Premier Fund - Allianz Global High Payout Fund ขายสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีกองทนุถือครองอยู่ (Selling 
covered call options) กองทนุจะพิจารณาสดัสว่นการขายสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นโดยขึน้อยู่กบัความเห็นของผู้จดัการกองทนุ ซึง่จะพิจารณาถึงภาพรวมของสภาวะ
ตลาดวา่เป็นไปในทิศทางใด ดงัเช่น หากคาดการณ์สภาวะตลาดวา่กําลงัเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ ผู้จดัการกองทนุจะขายสิทธิฯ ในสดัสว่นท่ีมากขึน้ เพ่ือ
เพ่ิมรายได้ให้กบักองทนุและลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทนุ แต่หากคาดการณ์สภาวะตลาดวา่มีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัเพ่ิมขึน้อย่างมาก ผู้จดัการ
กองทนุจะพิจารณาลดสดัส่วนการขายสิทธิฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้กองทนุได้ประโยชน์จากราคาหุ้นท่ีเพ่ิมสงูขึน้  

ทัง้นี ้กองทนุจะขายสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น (call option) เฉพาะในหุ้นท่ีกองทนุถือครองอยู่แล้วเท่านัน้ ดงันัน้กองทนุจะไม่ต้องรับความเสี่ยงใดๆ เพ่ิมขึน้ เน่ืองจาก
ภาระหนีข้องกองทนุท่ีเกิดขึน้ จะได้รับการชดเชยเตม็จํานวนด้วยหุ้นท่ีกองทนุถือไว้แล้วนัน่เอง

  กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมท่ีมีผู้ประกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมท่ีมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร 

- ไม่มีผู้ประกนัเงินลงทนุและไม่คุ้มครองเงินต้น 

  กองทนุรวมนีมี้รอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 

- วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีคือ วนัท่ี 31 สิงหาคม ของทกุปี 
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2. ข้อกาํหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 

  กองทนุรวมนีมี้วิธีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอย่างไร 

วิธีการขายหน่วยลงทุน 

- มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ 2,000 บาท ซึง่คํานวณเป็นหน่วยลงทนุได้โดยนําจํานวนเงินท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทนุซึง่เท่ากบัมลูคา่
หน่วยลงทนุ บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เช่น สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 10,000 บาท ในวนัท่ี .................... ซึง่มีราคาขายหน่วยลงทนุเท่ากบั 
10.15 บาทตอ่หน่วย ท่านจะได้รับจํานวนหน่วยลงทนุเท่ากบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็นต้น 

- ท่านสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการซือ้ขายของกองทนุภายในเวลา 15.30 น. ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทจดัการ หรือผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ ได้แก่ ระบบโทรศพัท์อตัโนมติัของบริษัทจดัการ หรือระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ
หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นต้น 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน: 

การขายคืนหน่วยลงทุนกรณีปกต ิ

- โดยการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุขัน้ต่ํา 2,000.00 บาท หรือ 200 หน่วย ซึง่สามารถทําได้ทกุวนัทําการซือ้ขายของกองทนุภายในเวลา 14.30 น.  ท่ีบริษัท
จดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทจดัการ หรือผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆ ได้แก่ ระบบโทรศพัท์อตัโนมติั
ของบริษัทจดัการ หรือระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการหรือบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นต้น 

กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอัตโนมัต ิ

-  บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัไม่เกินปีละ 2 ครัง้ ในอตัราท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร  

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั 

(1)  บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมติัให้เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เท่านัน้ ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกข้อมลูในเอกสารใบแสดงความจํานงให้ครบถ้วนและถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเร่ิมดําเนินการ
ให้เป็นไปตามความประสงค์หลงัจากได้รับเอกสารครบถ้วนจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

อนึง่ ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้แจ้งความประสงค์ใดๆ ในใบแสดงความจํานงมายงับริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะไม่
ทํารายการขายคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั 

(2)  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไมดํ่าเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ (1) รายใดท่ีจะได้รับเงินคา่ขายคืนหน่วย
ลงทนุโดยอตัโนมติัต่ํากว่า 1,000 บาท สําหรับการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัในคราวนัน้ และขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ทํารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดย
อตัโนมติัในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่การไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัครัง้นัน้ๆ เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัข้างต้นจะทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลง ซึง่อาจจะสง่ผลให้มลูคา่เงินลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุลงทนุไว้ลดลงได้ 

  กรณีใดท่ีบริษัทจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 

-  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด เว้นแตใ่นกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

-  บริษัทจดัการมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุภายในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุกบัหรือ
เพ่ือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ ท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบคุคลซึง่โดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบคุคลดงักลา่วและบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นซึง่จดัให้มีขึน้และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจดัการจงึขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือ
ระงบัการสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุ ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทนุท่ีเป็นบคุคลดงัท่ีกลา่วมาข้างต้น 

  กองทนุรวมนีมี้ข้อกําหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว และการ
หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไว้อย่างไร 

-  กองทนุรวมนีมี้ข้อกําหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกําหนดเวลาชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว และการ
หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้ระบอุยู่ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมข้อ 10. ข้อ 11. และข้อ 12. ตามลําดบั 

  วิธีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 

เปิดให้สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. กรุงศรี จํากดั” ซึง่บริษัท
จดัการได้ประกาศไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ (www.krungsriasset.com)

  กองทนุรวมนีกํ้าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนไว้อย่างไร 

- กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการจะไม่จดัสรรหน่วย
ลงทนุ และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีท่ีจะทําให้การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้น
แตใ่นกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของ
บริษัทจดัการ 
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- ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับ
ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา 
- ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทนุจะต้องย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการและ/หรือผ่านผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
พร้อมเอกสารหลกัฐานตา่งๆ (ถ้ามี)  
- ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ตอ่เม่ือนายทะเบียนได้บนัทกึช่ือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว ซึง่นายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทําการ นบัแตว่นั
ขอโอนหน่วยลงทนุและคําขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์

  ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะทราบข้อมลูเก่ียวกบัมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้จากช่องทางใด 

- ท่านสามารถติดตามข้อมลูเก่ียวกบัมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ

3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทนุ 

  กองทนุรวมนีมี้การออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- กองทนุรวมนีจ้ะใช้ระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทกึช่ือผู้ เปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  

- บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึง่ได้แก่ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึง่เท่านัน้ โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

  ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้าจถกูจํากดัสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร   

-  ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เป็นบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไม่สามารถถือครองหน่วยลงทนุเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด เว้นแตใ่นกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

-  ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผนัจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนั หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผนัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในสว่นท่ีเกินกว่าหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม เว้นแตก่ารเกินข้อจํากดัการถือหน่วย
ลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

  ในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่หุ้นของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพ่ิมเติม หรือไม่ อย่างไร 

- ผู้ลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีท่ีบริษัทจดัการได้เปิดเผยไว้ท่ีสํานกังานของบริษัท
จดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ

  กองทนุรวมนีมี้ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทนุ และนโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสูก่ระบวนการ
ดงักลา่วหรือไม่ อย่างไร 

-  ผู้ลงทนุสามารถร้องเรียนโดยติดตอ่กบับริษัทจดัการ โทรศพัท์ 0-2657-5757 หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท์ 1207 

-  กองทนุรวมนีไ้มมี่นโยบายการระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเข้าสูก่ระบวนการดงักลา่ว  
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4. บุคคลที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินการของกองทุนรวม 

  ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทจดัการ ซึง่อย่างน้อยต้องมีรายช่ือกรรมการและผู้บริหาร จํานวนกองทนุรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท และมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 

- กรรมการของบริษัทจดัการ มี 8 คน ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
 (1) นางสาวศิริพร สินาเจริญ (2) นายพยงุ ลีวงศ์เจริญ 
 (3) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ (4) นายสรุจกัษ์ โกฏิกลุ
 (5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ (6) นายแดน ฮาร์โซโน่
 (7) นางวรนชุ เดชะไกศยะ (8) นางสาวจิราพร โพธ์ิไพโรจน์

  - จํานวนกองทนุรวมทัง้หมดภายใต้การบริหารจดัการของบริษัท 112 กองทนุ 

- มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 371,599 ล้านบาท 
 
  รายช่ือคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 
 ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง 

 (1) นางสาวศิริพร  สินาเจริญ กรรมการผู้จดัการ
 (2) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าท่ีกลุม่การลงทนุ
 (3) นายศิระ คลอ่งวิชา ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ้
 (4) นายวิพธุ  เอือ้อานนัท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ  
 (5) นายฑลิต  โชคทิพย์พฒันา รองประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (6) นางสาวจิตอารีย์ ฤทธิพนัธ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบติัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
 (7) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกํากบัและดแูลการปฏิบติังาน 
 (8) ดร. ฐนิตพงศ์  ช่ืนภิบาล ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านการลงทนุ 
 (9) นางสาวพรทิพา  หนึง่นํา้ใจ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ้
 (10) นายฑิฆมัพร วิชยัธรรมธร ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ้
 (11) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ้
 (12) นางสาวรัมภารัจน์ ยธุานหสั ผู้จดัการกองทนุตราสารหนี ้
 (13) นายสาธิต บวัช ู ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ
 (14) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ
 (15) นายปีติ ประติพทัธ์ิพงษ์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
 (16) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ
 (17) นายจาตรัุนต์ สอนไว ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ
 (18) นายชศูกัด์ิ อวยพรชยัสกลุ ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ
 (19) นายพลสิทธ์ิ  อาหนุยั ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ 
 (20) นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์ ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ
 (21) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผู้จดัการกองทนุตา่งประเทศ
 (22) นายเกียรติศกัด์ิ  ปรีชาอนสุรณ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก
 (23) นายธนียะ  เภาสู ่ นกัวิเคราะห์
 (24) นางสาวคณุธิดา  ดนพิูพกัษ์ นกัวิเคราะห์
 (25) นายศภุศิษฎ์  เทียนสกุใส  นกัวิเคราะห์
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  รายช่ือผู้จดัการกองทนุ (fund manager) ประวติัการศกึษา และประสบการณ์การทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม รวมทัง้หน้าท่ีความ
รับผิดชอบของผู้จดัการกองทนุดงักลา่ว 

ช่ือ นามสกุล ประวัตกิารศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที่ความรับผดิชอบ
นายวิพธุ เอือ้อานนัท์ - ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์และ

เศรษฐศาสตร์, The University of 
New South Wales 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัค้าเงินตราตา่งประเทศ 

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

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
 

นายสาธิต บวัช ู - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี (การเงิน) (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ

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

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 
 

นายปีติ ประติพทัธ์ิพงษ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน Rochester 
Institute of Technology, New York 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าท่ีฝ่ายลกูค้าบคุคลเเละบริการ 

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ 
 
 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University 
of Manchester, U.K. 

-ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชี (การเงิน)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารทิสโก้ 

- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะห์การลงทนุ 
- เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สินเช่ือ 

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.  

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนีแ้ละกองทนุ
รวมตา่งประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นายชศูกัด์ิ อวยพรชยัสกลุ 
 

- ปริญญาโท  การเงิน บญัชีและการ
จดัการ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) 
Bradford University 
- ปริญญาตรี  สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

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

- ผู้จดัการกองทนุรวมตา่งประเทศ 
- ผู้จดัการกองทนุตราสารทนุและกองทนุ
รวมตา่งประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นายพลสิทธ์ิ อาหนุยั 
 
 

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

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

- ผู้จดัการกองทนุตราสารหนีแ้ละกองทนุ
รวมตา่งประเทศ 
- ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายการลงทนุ 
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ช่ือ นามสกุล ประวัตกิารศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน หน้าที่ความรับผดิชอบ
นายพงศ์สณัห์ อนรัุตน์, CFA 
 
 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (หลกัสตูร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลี่ยน
นกัศกึษาท่ี Louvain School of 
Management, ประเทศเบลเย่ียม)  
- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จํากดั 
- บมจ. ธนาคารทหารไทย  
 

- ผู้จดัการกองทนุรวมตา่งประเทศ 
- ผู้จดัการฝ่ายบริหารความเส่ียงด้านการ
ลงทนุ 
- ผู้จดัการผลิตภณัฑ์ธรุกิจตลาดเงิน 

นางสาววรดา ตนัติสนุทร -ปริญญาโท สาขาการเงิน, University 
of Bath, UK 
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
(เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

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

- ผู้จดัการกองทนุรวมตา่งประเทศ 
- นกัวิเคราะห์ฝ่ายธรุกิจตลาดทนุ 
- นกัวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน 

 

 รายช่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ (registrar)  และผู้ดแูลผลประโยชน์ (trustee)  

- รายช่ือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 

 รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 
1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 1572
2 บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 0-2659-7000
3 บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 0-2231-3777, 0-2632-0777 
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 บริษัทหลกัทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั 02-761-9000
11 บริษัท หลกัทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 0-2857-7000
12 บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 0-2217-8888
13 บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 0-2646-9650
14 บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 0-2658-5800
15 บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี ้จํากดั 0-2343-9500, 0-2801-9100 
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 บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั 0-2660-6677
20 บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 0-2635-1700
21 บริษัท หลกัทรัพย์คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 02-205-7000
22 บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบลก็ จํากดั 02-672-5920
23 บริษัทหลกัทรัพย์ ทิสโก้ จํากดั 02-633-6699
24 บริษัท หลกัทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั 02-648-1111
25 บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 02-684-8888
26 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จํากดั (มหาชน) 02-359-0000
27 บริษัท หลกัทรัพย์กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 02-696-0000
28 ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย จํากดั (มหาชน) 02-697-5300
29 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 02-648-3600
30 บริษัท หลกัทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 02-088 9999
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 รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (selling agent) เบอร์โทรศัพท์ 
31 ธนาคารออมสิน 02-299-8000
32 บริษัทหลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 02-207-2100
33 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวล็ธ์ เมจิก จํากดั 02-861-4820
34 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เซน็ทรัล เวลธ์ โซลชูัน่ จํากดั 02-101-8544
35 บริษัทหลกัทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 02-352-5100
36 ธนาคาร ทิสโก้ จํากดั (มหาชน) 02-633-6000
37 บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั 02-009-8000
38 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวลท์ รีพบับลิค จํากดั 02-266-6698
39 บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จํากดั 02-026-5100
40 บริษัทหลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ โรโบเวลธ์ จํากดั 02-107-1664
41 บริษัทหลกัทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากดั 02-022-1400
42 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากดั (มหาชน) 02-626-7000
43 บริษัทหลกัทรัพย์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 0-2117-7878    
44 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 0-2274-9400, 0-2276-1025 

 
 - รายช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 

  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั โทรศพัท์ 0-2657-5757 

 - รายช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor) 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  โทรศพัท์ 0-2128-2316 
  ทัง้นี ้นอกจากหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ฯ ผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วย 

5. ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเตมิเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

  ท่านสามารถทราบข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทนุรวมนีไ้ด้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเวบ็ไซต์ของ
บริษัทจดัการ 
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 ปัจจัยความเส่ียงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเส่ียง 

1. ความเส่ียงจากการดาํเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  
ความเสี่ยงจากภาวะธรุกิจและอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทนุจะพิจารณาปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจยัพืน้ฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารเพ่ือ
ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 
2. ความเส่ียงจากความสามารถในการชาํระหนีข้องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  
ความเสี่ยงจากตราสารหนี/้เงินฝากท่ีกองทนุรวมไปลงทนุ อาจมีการผิดนดัชําระหนี ้โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี/้เงินฝากนัน้ ๆ ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือ
ดอกเบีย้ให้กองทนุเม่ือถึงวนัท่ีครบกําหนด  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาเลือกลงทนุในตราสารหนี/้เงินฝากท่ีมีคณุภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนีห้รือผู้ออกตราสารหนีข้องบริษัทเอกชนทัว่ไปจะต้องได้รับการจดั
อนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) ขึน้ไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีภ้าครัฐ  ซึง่มีความเสี่ยงจากการผิดนดั
ชําระหนีท้ัง้เงินต้นและดอกเบีย้ในระดบัต่ํา กองทนุจงึมีความเสี่ยงประเภทนีต่ํ้า 

3. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัท่ีอาจจะเพ่ิมสงูขึน้หรือลดต่ําลง ซึง่จะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหุ้นท่ีกองทนุหลกั
ลงทนุหรือมีไว้  และอาจขึน้อยู่กบัแนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ ความผนัผวนของคา่เงิน ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณ
การซือ้ขายหุ้น เป็นต้น  ดงันัน้ หากราคาหุ้นท่ีลงทนุลดลงหรือปรับตวัสงูขึน้ จะสง่ผลให้มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงหรือเพ่ิมขึน้ได้เช่นกนั 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัสว่นการลงทนุท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ โดยคํานงึถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การลงทนุในกองทนุหลกั 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีกองทนุไปลงทนุในตราสารท่ีไม่มีสภาพคลอ่งในการซือ้ขาย หรือตราสารหนีท่ี้มีสภาพคลอ่งน้อย ทัง้นี ้สภาพคลอ่งของตราสารอาจจะ
ขึน้อยู่กบัสภาพขนาดของตลาดตราสารหนีแ้ละตลาดหุ้นของแตล่ะประเทศท่ีไปลงทนุ โดยอาจมีผลกระทบตอ่มลูคา่หรือความสามารถในการขายหลกัทรัพย์หรือ
ตราสารซึง่จะสง่ผลตอ่การดําเนินงานของกองทนุ    
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
การท่ีกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนีท้ัว่ไป หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยท่ีมีอายขุอง
ตราสารหรือสญัญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ํากว่า 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุและลดความเสี่ยงจากการรับชําระคืน 
จงึทําให้ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุได้ 

5. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิ (Exchange Rate Risk): 
เน่ืองจากกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ นําเงินลงทนุซึง่เป็นเงินบาทไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัในสกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ  จงึอาจมีความเสี่ยงท่ี
เกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินของทัง้สองสกลุเงินได้  กลา่วคือ หากคา่เงินบาทมีคา่แข็งขึน้จากวนัท่ีกองทนุเข้าลงทนุเม่ือเทียบกบัสกลุเงิน
ตา่งประเทศท่ีเข้าลงทนุนัน้ (เช่น จาก 30.00 บาทตอ่ 1 เหรียญสหรัฐฯ  เป็น 29.00 บาท ตอ่ 1 เหรียญสหรัฐฯ)  จะทําให้มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเม่ือคํานวณ
เป็นสกลุเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกนัข้ามหากคา่เงินบาทมีคา่อ่อนลง (เช่น จาก 30.00 บาทตอ่ 1 เหรียญสหรัฐฯ  เป็น 31.00 บาท ตอ่ 1 เหรียญสหรัฐฯ) จะทําให้
มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุเม่ือคํานวณเป็นสกลุเงินบาทมากขึน้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินหรือไม่ก็ได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ซึง่
จะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราในสกลุเงินตา่งประเทศท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากการ
ลงทนุในตา่งประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ ตวัอย่างเช่น กรณีค่าเงินตา่งประเทศของหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุมีแนวโน้มอ่อนคา่อย่างมี
นยัสําคญั และอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธรุกรรมป้องกนัความเสี่ยง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ทัง้นี ้การป้องกนัความเสี่ยง
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินดงักลา่ว อาจไม่สามารถป้องกนัความเสี่ยงได้ทัง้หมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทน
ท่ีมากขึน้ 

6. ความเส่ียงจากการเข้าทาํสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Leverage Risk):  
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงิน ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาใช้หรือไม่ใช้เคร่ืองมือ
ป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว กรณีท่ีมีการใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเสี่ยง อาจป้องกนัความเสี่ยงไม่ได้ทัง้หมด 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกการทําธรุกรรมป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่วให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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7. ความเส่ียงของคู่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  
ในกรณีมีการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า โดยท่ีบริษัทจดัการเข้าเป็นคูส่ญัญาท่ีกระทํานอกศนูย์สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (OTC) อาจมีความเสี่ยงท่ีคู่สญัญา 
(Counterparty) ไม่ปฏิบติัตามสญัญาดงักลา่วได้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะเลือกคูส่ญัญากบัสถาบนัการเงินท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 3 อนัดบัแรก หรือในกรณีตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะเลือกสถาบนัการเงิน
ตา่งประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาวอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment Grade) หรือสถาบนัการเงินหรือผู้ ได้รับอนญุาตให้ประกอบธรุกิจ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):  
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัตลาดเงินตลาดทนุ รวมถึงข้อจํากดัทางด้าน
กฎหมาย และการทําธรุกรรมทางการเงินของประเทศท่ีกองทนุไปลงทนุ  ทัง้นี ้ความเสี่ยงดงักล่าว อาจสง่ผลให้เกิดความผนัผวนของราคาตราสารท่ีลงทนุ  สภาพ
คลอ่ง  สภาวะตลาด  อตัราเงินเฟ้อ  หรืออตัราแลกเปลี่ยนท่ีเก่ียวกบัประเทศนัน้ๆ เป็นต้น ซึง่อาจทําให้กองทนุไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไว้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือของประเทศ (country rating) ท่ีไปลงทนุ รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่ความเสี่ยง
ดงักลา่วอย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ 

9. ความเส่ียงจากข้อจาํกัดการนําเงนิลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk):  
กองทนุอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายตา่งๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึง่รวมถึงช้อจํากดัของ
การเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี สง่ผลให้กองทนุอาจไม่สามารถนําเงินลงทนุกลบัประเทศได้  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทจดัการจะติดตามสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทนุ ตลอดจนปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆ ของประเทศท่ีกองทนุ
ลงทนุอย่างใกล้ชิด เพ่ือประเมินความเส่ียงจากการลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึง่อาจช่วยลดความเส่ียงในสว่นนีไ้ด้ 
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สรุปอัตราส่วนการลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ 

อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)

1. ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอตัราสว่น

2. หน่วยลงทนุของกองทนุหลกัตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.2 สว่นท่ี 1 ข้อ 1 โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไม่ต่ํากวา่ 80%

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่
ดงันี ้
3.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
3.2  เป็นธนาคารออมสิน ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็นประกนั

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือ 
ผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช้ 

credit rating แบบ national scale)

4. ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1  เป็นตราสารหนี ้ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์

ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธรุกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
4.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้

4.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
4.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไม่ได้

มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น
บคุคลดงันี ้
4.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย

วา่ด้วยธรุกิจสถาบนัการเงิน  
4.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
4.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
4.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั  
4.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
4.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
4.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9  บริษัทหลกัทรัพย์ 

4.3  เสนอขายในประเทศไทย  
4.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียน

หรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่  
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุใน benchmark + 5% 

5. ทรัพย์สินดงันี ้
5.1  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 

5.1.1  เป็นตราสารหนี ้ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน้ใน
ตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมสาขาของ 
ธพ. ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธรุกิจ ธพ.ในประเทศไทย) 

5.1.2  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.1.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี ้

5.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ 

5.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
5.1.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ 

และไม่ได้มีลกัษณะตาม 5.1.3.1 หรือ 5.1.3.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักลา่วต้องบคุคลดงันี ้
5.1.3.3.1  บคุคลตามข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สินท่ีลงทนุใน benchmark + 5% 
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5.1.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคล
ตามข้อ 5.1.3.3.1 – 5.1.3.3.2 

5.1.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้
ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

5.2  ธรุกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.2.1  OTC derivatives 

5.3  หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.2 สว่นท่ี 1 ข้อ 2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยู่ในระหวา่ง 
IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถึงหน่วยดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการ
แก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหนว่ยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (group limit)

ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)

1. การลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญา
ในธรุกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ใน benchmark + 10%

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุทรัพย์สนิดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 

อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)

ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีนิติบคุคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา 
ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิท่ีกองทนุได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม derivatives)

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เว้นแตเ่ป็น
กองทนุรวมท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุ
กองทนุ 
  
- อตัราข้างต้นไม่ใช่กบักองทนุรวมท่ีอายโุครงการคงเหลือ 
< 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพาะกองทนุรวมท่ีมีอายโุครงการ > 1 ปี 

2. ทรัพย์สินดงันี ้
2.1  ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปลี่ยนมือแตก่องทนุได้ดําเนินการให้มี

การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้
กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3. derivatives ดงันี ้
 3.1  การเข้าทําธรุกรรม derivatives ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) ไม่เกินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่

หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม (1) (ร้อยละตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ณ วนัท่ีคํานวณ) 

รายการที่เรียกเกบ็ อัตราตามโครงการ 

เรียกเกบ็จริง 

1 ก.ย. 59 –  
31 ส.ค. 60

1 ก.ย. 60 –  
31 ส.ค. 61 

1 ก.ย. 61 –  
31 ส.ค. 62

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่ประมาณการได้ ไม่เกนิ 3.7450 1.4431 1.4543 1.2829

o คา่ธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 3.2100 0.8025 0.8025 0.8025

o คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0642 0.0305 0.0305 0.0305

o คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.5350 0.5350 0.5350 0.3495 (2)

o คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

o คา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามท่ีจ่ายจริง 0.0751 0.0863 0.1004

o คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัการกองทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

o คา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตา่งประเทศ ไม่เกิน 0.5350 - - -

o คา่ใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ ไม่เกิน 1.0700 - - -

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้   

o คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ ไม่เกิน 1.6050 - - -

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด ไม่เกนิ 4.6545 1.4431 1.4543 1.2829

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย์ ตามท่ีจ่ายจริง - - -

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) (ร้อยละของมลูคา่หน่วยลงทนุ)   

รายการที่เรียกเกบ็ อัตราตามโครงการ 

เรียกเกบ็จริง 

1 ก.ย. 59 –  
31 ส.ค. 60

1 ก.ย. 60 –  
31 ส.ค. 61 

1 ก.ย. 61 –  
31 ส.ค. 62

o คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 5.00 1.50 1.50 1.50

o คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 2.00 ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า ไม่เกิน 5.00 1.50 1.50 1.50

o คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 2.00 ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ ปัจจบุนัไม่เรียกเก็บ

o คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 
หรือเศษของ 1,000

10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 
หรือเศษของ 1,000

10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 
หรือเศษของ 1,000 

10 บาท ตอ่ 1,000 หน่วย 
หรือเศษของ 1,000

หมายเหตุ :   

(1) คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้างต้น เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธรุกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอ่ืนใดแล้ว 

(2) ปัจจบุนัเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุในอตัราร้อยละ 0.1605  ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ  มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
 

 
 
 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

ระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

PTR = 0.00% 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงนิ และการก่อภาระผูกพนัของกองทุนรวม 

 

รายละเอียดการลงทุน  ณ  31 สิงหาคม 2562 

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 277,829.91 0.58 
     เงินฝากธนาคาร 
         FITCH_TH-LONG 
             Rate AA+ 277,829.91 0.58 

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 48,094,841.30 99.56 
     หน่วยลงทนุ 
         ไม่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 48,094,841.30 99.56 

อ่ืนๆ (63,568.14) (0.14) 
     ลกูหนี ้ 28,259.01 0.06 
     เจ้าหนี ้ (1,272.57) (0.01) 
     คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (90,554.58) (0.19) 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ   48,309,103.07 100.00 
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คาํอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบนัจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ 

 ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเช่ือถือสงูท่ีสดุ และมีความเส่ียงต่ําท่ีสดุ  

ระดับการลงทนุ (investment grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+
ความน่าเช่ือถือสงูมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก  Aa2 AA AA AA

Aa3 AA- AA- AA-
A1 A+ A+ A+

ความน่าเช่ือถือสงู และมีความเสี่ยงต่ํา  A2 A A A
A3 A- A- A-

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+
ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้  Baa2 BBB BBB BBB

Baa3 BBB- BBB- BBB-

Ba1 BB+ BB+ BB+
ความน่าเช่ือถือต่ํากวา่ระดบัปานกลาง  

ระดับเกง็กาํไร (speculative grade) 

Ba2 BB BB BB
Ba3 BB- BB- BB-
B1 B+ B+ B+

ความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก  B2 B B B
B3 B- B- B-

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี่ยงในการผิดนดัชําระหนีส้งูท่ีสดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC
C C- C

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถ

ชําระดอกเบีย้และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด  D D D

 ตราสารหนีร้ะยะสัน้ 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผู้ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ทางด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดบัดีมาก มี

สภาพคลอ่งท่ีดีมาก และนกัลงทนุจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนดัชําระหนีท่ี้ดีกวา่
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ ออกตราสารหนีมี้สถานะทัง้ด้านการตลาดและการเงินท่ีแข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ีน่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผู้ออกตราสารหนีมี้ความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัท่ียอมรับได้

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชําระหนีร้ะยะสัน้ท่ีคอ่นข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชําระหนีไ้ด้ตรงตามกําหนดเวลาท่ีระบไุว้ C C 

D D D เป็นระดบัท่ีอยู่ในสภาวะผิดนดัชําระหนี ้โดยผู้ออกตราสารหนีไ้ม่สามารถชําระดอกเบีย้และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด 

หมายเหตุ 

(1) เคร่ืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ตอ่ท้ายนัน้ เพ่ือจําแนกความแตกตา่งของคณุภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คําเสริมท้าย (tha) จะระบไุว้ตอ่จากอนัดบัเครดิตเพ่ือบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย 
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ผลการดาํเนินงานของกองทนุรวม 

ผลการดาํเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที่ 30 ส.ค. 2562 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 

1 ปี 
ย้อนหลัง 

3 ปี 
ย้อนหลัง 

5 ปี 
ย้อนหลัง 

10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 

โครงการ 

(31 กรกฎาคม 2550)

KF-GBLVAL 3.04% -0.22% -3.33% -10.79% -0.81% -0.13% 2.98% 0.22% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 2.65% -0.21% -0.96% -6.40% 1.18% 2.55% 4.13% 1.96% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน 10.63% 11.42% 10.69% 11.79% 9.50% 10.42% 11.03% 13.55% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั 7.65% 8.36% 7.97% 8.26% 6.92% 7.67% 8.70% 10.82% 
 

หมายเหตุ:  *   ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ  
1.  ดชันี MSCI World NETR USD สดัสว่น 60% 
2.  ดชันี Dividend Yield (MSCI World) สดัสว่น 40% 
ปรับด้วยอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบเท่าคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน 

  ** ผลตอบแทนท่ีมีอายเุกินหนึง่ปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนตอ่ปี 

 
เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลดําเนินงาน 

ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 

กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทนุสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -18.82% 

*กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงคา่ท่ีเกิดขึน้นบัตัง้แตจ่ดัตัง้กองทนุ 

 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกนิ 1 ใน 3   

ณ 31 สิงหาคม 2562 

มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 โดยกลุม่บคุคลใดบคุคลหนึง่ จํานวน 1 กลุ่ม เป็นสดัสว่นร้อยละ 41.88 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบข้อมลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลโดยตรงได้ท่ี www.krungsriasset.com 
 

คาํเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณาร่างหนงัสือชีช้วนในการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีมิ้ได้เป็นการแสดงว่าสํานกังานได้รับรองถึงความถกูต้องของข้อมลูในหนงัสอืชีช้วน 
ของกองทนุรวม หรือได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายนัน้ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั อาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั เช่นเดียวกนักบัท่ี
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวม ซึง่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวม ทัง้นี ้    
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมลูอ่ืนเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

กองทนุรวมนีล้งทนุกระจกุตวัในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทนุจงึควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทนุโดยรวมของตนเองด้วย  

 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2563 
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ภาคผนวก 

สรุปข้อมูลสาํคัญที่ผู้ลงทนุควรทราบเก่ียวกับกองทุนเปิด Allianz Global Investors Premier Funds - Allianz Global High Payout Fund ซึ่งเป็น

กองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ ไปลงทุน 

ช่ือ  Allianz Global Investors Premier Funds – Allianz Global High Payout Fund 

ช่ือย่อ Allianz Global High Payout Fund

ประเภท กองทนุเปิด และเป็น Sub-Fund ภายใต้กองทนุ Allianz Global Investors Premier Funds 

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทนุ  กองทนุ AllianzGI Global High Payout Fund มีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend income), ออปชัน่ พรีเม่ียม (Option premium income) 
และกําไรจากราคาหุ้นท่ีเพ่ิมขึน้ (Share price gains) 

(2) จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างสม่ําเสมอ 

(3) มลูคา่กองทนุมีความผนัผวนน้อยกวา่กองทนุท่ีลงทนุโดยตรงในตราสารทนุ ท่ีไม่มีการลงทนุในตราสาร
อนพุนัธ์ โดยมีนโยบายการลงทนุ ดงันี:้ 

1) เน้นลงทนุในตราสารทนุทัว่โลก ท่ีมีอตัราการจ่ายเงินปันผลดีและสม่ําเสมอ 

2) ขายสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีกองทนุถือครองอยู่ (covered call option) เพ่ือสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียม ซึง่จะทําให้
รายได้จากเงินปันผลของตราสารทนุเพ่ิมขึน้ และลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทนุ 

อายุโครงการ ไม่กําหนด 

การจ่ายเงนิปันผล จ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครัง้ โดยจะใช้มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัทําการสดุท้ายของสิน้ไตรมาส 2 และไตรมาส 4 
ของปีเป็นฐานการพิจารณา ทัง้นี ้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยู่กบัเง่ือนไข สภาวะทางการตลาด 
และหรือความเห็นของผู้จดัการกองทนุ

มูลค่าขัน้ตํ่าของการส่ังซือ้ครัง้แรก 1,000 เหรียญสิงคโปร์

มูลค่าขัน้ตํ่าของการส่ังซือ้ครัง้ถดัไป 500 เหรียญสิงคโปร์

มูลค่าขัน้ตํ่าของการส่ังขายคืน 1,000 หน่วย 

มูลค่าขัน้ตํ่าของเงนิคงเหลือในบญัชี 1,000 หน่วย 

วันที่เสนอขายและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน 

ทกุวนัทําการ ภายในเวลา 5.00 PM (Singapore time) 

บริษัทจัดการ Allianz Global Investors Singapore Limited โดยแตง่ตัง้ Deutscher Investment Trust เป็น Sub-Manager

ผู้ดูแลผลประโยชน์, นายทะเบยีน  

(Trustee, Registrar) 

HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited  

ผู้สอบบญัชี (Auditor) PricewaterhouseCoopers (Singapore)
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กลยุทธ์ “ซือ้หุ้น-ขาย Call” (Buy-Write Strategy) 
 
 
                                                                                               + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทนุจะขายสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น (Call Option) ในสดัส่วนประมาณ 60-100% ของหุ้นท่ีกองทนุถือครองอยู่ (สดัส่วนการขายสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นนัน้ขึน้อยู่
กบัแนวโน้มของตลาดหุ้นในความเห็นของผู้จดัการกองทนุ) ซึง่โดยปกติแล้วผู้จดัการกองทนุจะขาย covered call option (ขายสิทธิท่ีจะซือ้ เฉพาะหุ้นท่ีกองทนุ
ถืออยู่) โดยให้ราคาใช้สิทธิ (exercise price หรือ strike price) สงูกว่าราคาหุ้นในปัจจบุนัเพ่ือท่ีกองทนุจะได้มีโอกาสรับผลตอบแทนจากการท่ีราคาหุ้นเพ่ิม
สงูขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ซือ้หุ้น
หุ้นปันผลสูง 

เป้าหมาย: 
ลงทนุในหุ้นท่ีมีอตัราการจ่ายเงินปันผลสงูกวา่อตัราเฉล่ีย 

ขาย Call 
ขายสทิธิที่จะซือ้หุ้นที่กองทุนถอืครองอยู่ 

เป้าหมาย: 
รายได้ท่ีสม่ําเสมอจากค่าธรรมเนียมการขายสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น 
(Call Option)

Allianz Global High Payout Fund 
(1) ผลตอบแทนรวม (Total Return) จากรายได้จากเงินปันผลของหุ้นท่ีกองทนุลงทนุ, ค่าธรรมเนียมการขายสิทธิท่ีจะ
ซือ้หุ้นท่ีกองทนุถือครองอยู่ (Selling covered call options) และ กําไรจากราคาหุ้นท่ีเพ่ิมขึน้ 
(2) เงินปันผลท่ีคอ่นข้างสม่ําเสมอ 
(3) ความผนัผวนต่ํา เม่ือเทียบกบัการลงทนุในหุ้นเพียงอย่างเดียว 

ความหมายของ Options 

 สิทธิที่จะซือ้หุ้น (Call Option) หมายถึง การให้สิทธิแก่ผู้ ซือ้ ท่ีจะซือ้หุ้น ณ ราคาท่ีระบไุว้ (เรียกว่าราคาใช้สิทธิ หรือ strike price) ในช่วงเวลาท่ี
ระบไุว้ในอนาคต 

 การขายสิทธิที่จะซือ้หุ้น (Selling Call Option) หมายถึง การท่ีผู้ขายสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น (Call Option) จะได้รับรายได้จากค่าธรรมเนียมการขาย
ทนัที โดยหากราคาหุ้นเพ่ิมสงูกว่าราคาใช้สิทธิ (strike price) ส่วนต่างดงักล่าวจะเป็นต้นทนุของผู้ขาย (เพราะต้องหาหุ้นเพ่ือส่งมอบให้กบัผู้ ซือ้
สิทธิฯ) ในทางตรงกนัข้ามหากราคาหุ้นอยู่ต่ํากวา่ราคาใช้สิทธิ สญัญาสิทธิดงักลา่วจะหมดอายลุงโดยไม่มีคา่ 

 การขายสิทธิที่จะซือ้หุ้นเฉพาะในหุ้นที่ถืออยู่ (Covered Call Option) เป็นการขายสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น (Call Option)  เฉพาะในหุ้นท่ีผู้ขายสิทธิฯ 
ถือครองอยู่เท่านัน้ ดงันัน้ ผู้ขายจะสามารถส่งมอบหุ้นได้ทนัที เม่ือราคาหุ้นอยู่สงูกว่าราคาใช้สิทธิ (นัน่คือ ภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ จะได้รับการชดเชย
เตม็จํานวน ด้วยหุ้นท่ีถือไว้นัน่เอง) 

 กลยุทธ์ “ซือ้หุ้น - ขาย Call” จะใช้วิธีขายสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น (ขาย Call Option) เฉพาะในหุ้นท่ีกองทนุมีอยู่ก่อนแล้วเท่านัน้ 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
1. ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทนุ

1.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ * ปัจจบุนัเรียกเก็บร้อยละ 5.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ (สงูสดุไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ)

1.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ปัจจบุนัเรียกเก็บร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  (สงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
ขัน้ต่ํา 50 เหรียญสิงคโปร์)

1.3 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ปัจจบุนัยกเว้นไม่เรียกเก็บ  (สงูสดุไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ) 
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม

2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการ 
 

ปัจจบุนัเรียกเก็บร้อยละ 1.40 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
(สงูสดุไม่เกินร้อยละ 3.0 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม) 

2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ ปัจจบุนัเรียกเก็บร้อยละ 0.075 ตอ่ปี สําหรับ 50 ล้านเหรียญสิงคโปร์แรก และในอตัราร้อยละ 0.0625 
ตอ่ปี สําหรับ 50 ล้านเหรียญสิงคโปร์ถดัไป สว่นท่ีเหลือเรียกเก็บร้อยละ 0.05 ตอ่ปี 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมขัน้ต่ําเท่ากบั 7,500 เหรียญสิงคโปร์ (สงูสดุไม่เกินร้อยละ 0.075 ตอ่ปีของมลูคา่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม)

หมายเหต ุ* กองทนุหลกัได้ยกเว้นไม่เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมดงักลา่วจากกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ 
 

ความเส่ียงของกองทุน Allianz Global Investors Premier Fund – Allianz Global High Payout Fund  
(AllianzGI Global High Payout Fund) 

 

ความเส่ียงทั่วไปจากการลงทุนในกลุ่มกองทุนภายใต้ Collective Investment Schemes 

การลงทนุนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างผลตอบแทนในระยะยาว นกัลงทนุไม่ควรคาดหวงัผลตอบแทนในระยะเวลาอนัสัน้ ราคาของหน่วยลงทนุในโครงการและ
รายได้ท่ีจะได้รับนัน้อาจเพ่ิมขึน้หรือลดลงได้ด้วย รวมทัง้มีความเป็นไปได้ท่ีต้นเงินลงทนุอาจจะลดลง ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ 
การเมือง อตัราแลกเปล่ียน สภาพคลอ่ง กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ อตัราดอกเบีย้ การผิดชําระหนี ้และการโยกย้ายเงินลงทนุ (repatriation risks)  

ความเส่ียงเฉพาะกองทุน 

(1) Interest Rate Risk ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้ การลงทนุดงักล่าวจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้ โดยถ้าอตัราดอกเบีย้ในตลาดปรับเพ่ิมขึน้ ราคาของหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุไว้อาจปรับลดลงอย่างมีนยัสําคญัได้ และความเสี่ยงนีจ้ะเพ่ิมสงูขึน้หาก
หลกัทรัพย์ท่ีลงทนุมีอายยุาวขึน้หรือมีอตัราดอกเบีย้ท่ีน้อยกวา่ 

(2) Market Risk ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารทนุไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม การลงทนุดงักล่าวจึงเก่ียวข้องกบัแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในตลาด
หลกัทรัพย์ ซึง่ส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจยัท่ีไม่สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตมีุผล ปัจจยัดงักล่าว อาจนําไปสู่การลดลงของราคาหลกัทรัพย์ท่ีมากขึน้ และยาวนาน
ขึน้ซึง่จะมีผลกระทบต่อภาวะตลาดหลกัทรัพย์โดยรวมในท่ีสดุ ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ (Market risk) ดงักล่าวนัน้ จะเกิดขึน้ได้กบัทกุ
หลกัทรัพย์ในตลาด แม้วา่จะเป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทชัน้นําท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดีก็ตาม 

ความผนัผวนของตลาดหลกัทรัพย์ (volatility) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบกบัสิทธิในการซือ้/ขายหลกัทรัพย์ (options) ราคาของสิทธิสามารถเปล่ียนแปลงไปได้
โดยท่ีราคาของหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องไม่เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากผลของคา่ความผนัผวนดงักลา่ว 

หากเป็นสิทธิท่ีจะซือ้/ขายกลุ่มหลกัทรัพย์ (options on baskets) นัน้ อาจมีความเสี่ยงจากทิศทางของความแปรผนัของราคาหลกัทรัพย์ในกลุ่ม 
(correlation/dispersion risks) ราคาของสิทธิประเภทนีจ้ะเปล่ียนแปลงไปได้ถ้าราคาของหลกัทรัพย์ในกลุม่ไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วยกนัตามท่ีคาดไว้ 

(3) Business Risk ราคาของหลกัทรัพย์และราคาของตราสารหนีร้ะยะสัน้ท่ีกองทนุลงทนุนัน้ขึน้อยู่กบัปัจจยัเฉพาะของแต่ละบริษัทผู้ออก เช่น ภาวะธุรกิจของ
บริษัท หรือความสามารถในการทํากําไร หากปัจจยัดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีส่งผลลบกบับริษัท ราคาของหลกัทรัพย์นัน้อาจจะลดลงได้มากในระยะ
เวลานาน แม้ภาวะตลาดหลกัทรัพย์โดยรวมจะอยู่ในช่วงท่ีดีก็ตาม 

(4) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Default/Credit Risk) เป็นความเสี่ยงอนัเกิดจากการไม่ได้รับการชําระคืน หรือได้รับชําระคืนไม่ตรงตามกําหนดเป็นผลสืบเน่ือง
จากปัจจยัเส่ียงของบริษัทผู้ออกตราสาร เช่นสถานะทางธุรกิจ ท่ีทําให้ผลการดําเนินงานของบริษัทลดลง หรือทําให้ราคาตราสารลดลงแม้ว่าสภาพแนวโน้ม
ของตลาดทนุโดยทัว่ไปยงัดีอยู่ และ/หรือผลตอบแทนอ่ืนๆ จากการลงทนุ 

(5) ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Rate Risk) อาจเกิดจากกองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์สกลุเงินตราต่างประเทศ ทัง้นี ้ สามารถใช้
เคร่ืองมืออนพุนัธ์ เช่น สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงได้ อย่างไรก็ตามในปัจจบุนักองทนุยงัไม่มีนโยบายท่ีจะใช้เคร่ืองมืออนพุนัธ์ในการป้องกนั
ความเสี่ยงดงักลา่ว 

(6) ความเสี่ยงจากการลงทนุในต่างประเทศ (Country Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากความมัน่คงทางเศรษฐกิจหรือการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพของ
องค์กรท่ีเก่ียวข้องกบัตลาดเงินตลาดทนุ รวมถึงข้อจํากดัด้านกฎหมาย และการจํากดัการทําธรุกรรมทางการเงินของประเทศท่ีกองทนุไปลงทนุ ซึง่อาจมีผลทํา
ให้กองทนุอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงัไว้ แม้บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ยงัมีสภาพคลอ่งทางการเงินก็ตาม 
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(7) ผู้จดัการกองทุนจะใช้เคร่ืองมืออนุพนัธ์เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง (hedging) หรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio 
management) ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุ อย่างไรก็ตาม การใช้เคร่ืองมืออนพุนัธ์ดงักล่าวอาจมีข้อจํากดัโดยภาวะตลาด หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
อาจทําให้การดําเนินงานไม่ได้ผลตามท่ีต้องการ ตวัอย่างของอนพุนัธ์ ได้แก่ สิทธิท่ีจะซือ้/ขายหลกัทรัพย์ และสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ทัง้นี ้การป้องกนัความ
เส่ียงดงักลา่ว อาจจํากดัผลตอบแทนท่ีผู้ลงทนุจะได้รับเพ่ิมขึน้เช่นเดียวกนั 

 

ผลการดาํเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทนุ Allianz Global Investors Premier Funds – Allianz Global High Payout Fund (กองทนุหลัก)* 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

*ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 จาก Fund Factsheet ของกองทนุหลกั  
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                          - กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ -             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 
 
 
 
 
 
เรยีน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรงุศร ีจาํกดั 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว……………………………………..………เลขทีบ่ตัรประจาํตวัประชาชน…………………………… 

ถอืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรโีกลบอลไฮเพยเ์อาท ์(KF-GBLVAL) เลขบญัชกีองทุน ……………………..……ขอแจง้ความประสงค ์
 
  สมคัรเขา้ระบบขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุน KF-GBLVAL ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นโครงการ  
  ยกเลกิการเขา้ระบบขายคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัขิองกองทุน KF-GBLVAL  
 
การตดัสนิใจขา้งต้นเกิดจากความประสงค์ของขา้พเจ้าเองและขอให้คํายนืยนัต่อบรษิทัจดัการว่า ขา้พเจ้าได้รบัทราบและ

เขา้ใจเป็นอย่างดเีกี่ยวกบัสทิธขิองผูล้งทุนและความเสีย่งของการลงทุน รวมทัง้ขา้พเจา้ตกลงยอมรบัและปฏบิตัติามเงื่อนไขที่ระบุใน
หนงัสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………………. ผูถ้อืหน่วยลงทุน 
 

     (………………………………………..………...) ตวับรรจง 
      
       วนัที ่…………………….……………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํหรบัเจ้าหน้าท่ีบริษทั 
ลงชื่อผูร้บัเอกสาร 
  

ลงชื่อผูบ้นัทกึรายการ 
  

ลงชื่อผูต้รวจสอบรายการ 
  

 
วนัที…่…………………………… 

 
วนัที…่………………………… 

 
วนัที…่……………………….. 

 

 
  

หมายเหต ุ   
1. บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมด่าํเนินการรบัซือ้คนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใิหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุนรายใด ทีจ่ะไดร้บัเงนิจากการทาํรายการ
ขา้งตน้ทีม่มีลูค่าตํ่ากว่า 1,000 บาท สาํหรบัการรบัซื้อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมตัใินแต่ละครัง้  

2. กรณี บรษิทัจดัการไมไ่ดร้บัใบแสดงความจาํนงฯ  บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธไิมท่าํรายการรบัซือ้คนือตัโนมตัใิหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทุนรายนัน้ 
3. ประสงคย์กเลกิ/เปลีย่นแปลงความจาํนง  ผูถ้อืหน่วยลงทุนจะตอ้งยืน่ใบแสดงความจาํนงฯ  ต่อบรษิทัจดัการล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั 
4. ตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อฝา่ยลกูคา้สมัพนัธ ์ทีห่มายเลข 0 2657 5757 
5. โปรดลงนามในเอกสารฉบบัน้ี เหมอืนกบัตวัอย่างลายมอืชื่อทีใ่หไ้วก้บับรษิทัจดัการ  

ใบแสดงความจาํนง
กองทุนเปิดกรงุศรีโกลบอลไฮเพยเ์อาท์ (KF-GBLVAL) 



 
 
 
 
 
 

ส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุ 
และ 

ส่วนรายละเอียดข้อผูกพนั 
 
 
 
 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์       
Krungsri Global High Payout Fund         

(KF-GBLVAL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ 14 มกราคม 2563  
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

โครงกำร หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอำท์  
 
กองทนุหรือกองทนุรวม หมำยถึง กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอำท์  
 
กองทนุรวมที่ลงทนุในตำ่งประเทศ หมำยถึง กองทนุรวมที่มีนโยบำยเพ่ือน ำเงินที่ได้จำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุในประเทศไปลงทนุในตำ่งประเทศ  
 
หนงัสือชีช้วน หมำยถึง หนงัสือชีช้วนที่มีรำยละเอียดตำมที่ก ำหนดโดยประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วย
หนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  
 
บริษัทจดักำร หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)  
 
ผู้จดัจ ำหน่ำย หมำยถึง นิติบคุคลที่ได้รับใบอนญุำตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ซึง่บริษัทอำจแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ท ำหน้ำที่
ขำยหน่วยลงทนุในโอกำสตอ่ไป  
 
ผู้สนบัสนนุ/ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง ผู้ สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึง่เป็นบคุคลที่บริษัทจดักำรมอบหมำย
ให้ท ำหน้ำทีข่ำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม  
 
นำยทะเบียน หมำยถึง นำยทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  
 
หน่วยลงทนุ หมำยถึง หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอำท์  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หมำยถึง ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอำท์  
 
ระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก หมำยถึง ระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุกองทนุครัง้แรก  
 
วนัท ำกำร หมำยถึง วนัท ำกำรของบริษัทจดักำรตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไว้ในรำยละเอียดโครงกำร ซึง่เป็นวนัที่ตำมปฏิทินที่เป็นวนัท ำกำร
ตำมปกติของบริษัทจดักำร และวนัท ำกำรของประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ และวนัท ำกำรของประเทศที่เก่ียวข้องกบักำรลงทนุในตำ่งประเทศ (ถ้ำม)ี หรือ
ตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนดเพ่ิมเติม  
 
มลูคำ่หน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหำรด้วยจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัที่ค ำนวณนัน้ โดยค ำนวณ
ตำมหลกัสำกลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต ำแหน่ง และตดัต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
มลูคำ่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค ำนวณรำคำขำย หมำยถึง มลูคำ่หน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และปัดทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้  
 
มลูคำ่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค ำนวณรำคำรับซือ้คืน หมำยถึง มลูคำ่หน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
รำคำขำยหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูคำ่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค ำนวณรำคำขำยบวกด้วยคำ่ธรรมเนียมในกำรขำยหนว่ยลงทนุ (ถ้ำมี)  
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รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูคำ่หนว่ยลงทนุที่ใช้เพ่ือค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหกัด้วยคำ่ธรรมเนียมในกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี)  
 
รำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(1) รำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุกรณีเป็นกองทนุต้นทำง หมำยถึง มลูคำ่หนว่ยลงทนุที่ใช้เพ่ือค ำนวณรำคำรับซือ้คนืของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุต้นทำง หกัด้วย คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
(2) รำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุกรณีเป็นกองทนุปลำยทำง หมำยถึง มลูคำ่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค ำนวณรำคำขำยของวนัท ำกำรก่อนวนัที่กองทนุ
ปลำยทำงจะได้รับเงินจำกกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจำกกองทนุต้นทำง บวกด้วยคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
 
ตลำดหลกัทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
ศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หมำยถึง ศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ซึง่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับกำรจดทะเบียนหรือได้รับอนญุำตให้ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มหีลกัทรัพย์ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์กรุงเทพ  
 
ค ำเสนอซือ้ หมำยถึง ค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจกำรเป็นกำรทัว่ไปที่ผู้ท ำค ำเสนอซือ้ต้องปฏิบตัิตำมประกำศวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรใน
กำรเข้ำถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบง ำกิจกำร  
 
แก้ไขรำคำย้อนหลงั หมำยถึง แก้ไขรำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องให้เป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องโดยแก้ไขรำคำย้อนหลงัตัง้แตว่นัที่รำคำหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องจนถึงปัจจบุนั  
 
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุที่มีรำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือกำรจำ่ยเงินซึง่มี
มลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุทีถ่กูต้องแทนกำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทยอ่ย หมำยถึง บริษัทจ ำกดัที่ตลำดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 75 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจ ำกดั
นัน้  
 
กิจกำร หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหำชน จ ำกดั  
 
สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถำบนักำรเงิน  
 
สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุำตให้จดัตัง้และจดทะเบียนกบัส ำนกังำน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือท ำกำรสง่เสริมและ
พฒันำธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทที่เก่ียวกบักำรจดักำรลงทนุ  
 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
มติพิเศษ หมำยถึง มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้ำร่วมประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสือแจ้งมติและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
 
มติเสียงข้ำงมำก หมำยถึง มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้ำร่วมประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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ค าอธิบายศัพท์เร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์  
 
“กลุม่กิจกำร” หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีทีส่ภำวิชำชีพบญัชีก ำหนดให้จดัท ำงบกำรเงินรวม  
 
“กองทนุฟืน้ฟ”ู หมำยถึง กองทนุเพื่อกำรฟืน้ฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
 
“กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย” หมำยถึง กองทนุรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพ่ือสง่เสริมกำรพฒันำตลำดพนัธบตัรสกลุเงินท้องถ่ินในภมิูภำคตำมโครงกำรจดัตัง้
กองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตำมมติของที่ประชมุกลุม่ธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia and 
Pacific Central Banks (EMEAP)  
 
“กองทนุ AI” หมำยถึง กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใชร่ำยยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กองทนุ buy & hold” หมำยถึง กองทนุรวมที่มุง่เน้นลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้จนครบก ำหนดอำยขุองทรัพย์สิน หรือครบอำยขุอง
รอบกำรลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอำยขุองกองทนุรวม  
 
“กองทนุ CIS ตำ่งประเทศ” หมำยถึง กองทนุที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศซึง่มีลกัษณะเป็นโครงกำรลงทนุแบบกลุม่ (collective investment 
scheme) ทัง้นี ้ไมว่ำ่กองทนุดงักลำ่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใดแตไ่มร่วมถึงกองทนุ property กองทนุ infra กองทนุ private equity ที่
จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ  
 
“กองทนุ ETF ตำ่งประเทศ” หมำยถึง กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ  
 
“กองทนุ infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลงทนุในทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัโครงสร้ำงพืน้ฐำนของประเทศตำ่ง ๆ ซึง่ได้แก ่ 
1. กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยวำ่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลำดทุน  
2. กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนตำ่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในกำรลงทุนในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุรวม
โครงสร้ำงพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไมว่ำ่กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนดงักลำ่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“กองทนุ LTF” หมำยถึง กองทนุรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund)  
 
“กองทนุ private equity” หมำยถึง กิจกำรเงินร่วมลงทนุ (private equity) ที่อำจจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด และมีลกัษณะของ
กิจกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กิจกำรเงินร่วมลงทนุที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยกำรก ำหนดกำรจดักำรเงินทนุของกิจกำรเงิน
ร่วมลงทนุที่ไมถื่อเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรจดักำรกองทนุสว่นบคุคล  
2. กิจกำรเงินร่วมลงทนุตำมกฎหมำยตำ่งประเทศที่มีลกัษณะครบถ้วน ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุตัง้แต ่2 รำยขึน้ไป ทัง้นี ้ต้องมิได้เป็นไปเพ่ือแสวงหำประโยชน์จำกกำรจดักำรทรัพย์สินสว่นตวัของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
(ข) มีกำรมอบหมำยให้บคุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผู้จดักำรเงินทนุและทรัพย์สินทีเ่กิดจำกเงินทนุ  
(ค) มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรอื่นผำ่นกำรเข้ำท ำสญัญำกำรลงทนุในหุ้นหรือกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในกำรได้มำซึง่หุ้นของกิจกำร
นัน้ในภำยหลงั โดยมีสว่นในกำรก ำกบัดแูลแผนธุรกิจกำรด ำเนินงำนหรือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดในลกัษณะทีส่ะท้อนถึง
กำรมีบทบำทตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรดงักลำ่ว  
 
“กองทนุ property” หมำยถึง กองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัอสงัหำริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ที่อยูภ่ำยใต้บงัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์  
2. ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
3. foreign REIT  
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“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 เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอ่ืนที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัเงินฝำก  
2. สลำกออมทรัพย์ที่ออกตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธนำคำรออมสิน  
 
“เงินฝำกอิสลำม” หมำยถึง ข้อตกลงที่เป็นไปตำมหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกัษณะที่เทียบเคียงได้กบัเงินฝำก โดยคูส่ญัญำที่เทียบเคียงได้กบัผู้ฝำก
สำมำรถเรียกคืนเงินต้นจำกคูส่ญัญำฝ่ำยที่เทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝำกได้เต็มจ ำนวน ณ เวลำใด ๆ  
 
“ดชันีกลุม่สินค้ำโภคภณัฑ์” หมำยถึง ดชันีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้ำโภคภณัฑ์หลำยชนิด  
 
“ดชันีเงินเฟ้อ” หมำยถึง ดชันีที่จดัท ำขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสะท้อนอตัรำเงินเฟ้อ  
 
“ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ” ตรำสำรทำงกำรเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภำพเป็นหุ้นได้  
 
“ตรำสำรภำครัฐไทย” หมำยถึง ตรำสำรดงันี ้ 
1. ตัว๋เงินคลงั  
2. พนัธบตัรรัฐบำล หรือพนัธบตัร ธปท.  
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุ้นกู้  ที่กระทรวงกำรคลงัหรือกองทนุฟืน้ฟเูป็นผู้ มีภำระผกูพนั  
 
“ตรำสำรภำครัฐตำ่งประเทศ” หมำยถึง ตรำสำรที่มีรูปแบบท ำนองเดียวกบัตรำสำรภำครัฐไทยที่รัฐบำลตำ่งประเทศ กระทรวงกำรคลงั ธนำคำรกลำง หรือ
หน่วยงำนของรัฐบำลตำ่งประเทศ หรือองค์กำรระหวำ่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค ำ้ประกนั แตไ่มร่วมถึงตรำสำรที่ออกโดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
ของประเทศนัน้  
 
“ตรำสำร Basel III” หมำยถึง ตรำสำรเพ่ือกำรนบัเป็นเงินกองทนุของสถำบนักำรเงินไมว่ำ่ตำมกฎหมำยไทยหรือตำ่งประเทศ ที่มีกำรอ้ำงอิงจำก
หลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูลสถำบนักำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)  
 
“ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ” หมำยถึง ศนูย์กลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จดัให้มีขึน้เพ่ือกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ในตำ่งประเทศ โดยมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้ 
1. มีกำรรวบรวมค ำเสนอซือ้เสนอขำยหลกัทรัพย์จำกผู้ เสนอซือ้หลำยรำยและผู้ เสนอขำยหลำยรำย  
2. มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์หรือจดัให้มีระบบ ซึง่ก ำหนดเก่ียวกบัวิธีกำรในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไว้เป็นกำรลว่งหน้ำ โดยผู้ ให้บริกำรไมอ่ำจใช้ดลุยพินิจใน
กำรจดักำรซือ้ขำยเป็นประกำรอื่น และผู้ เสนอซือ้เสนอขำยยินยอมที่จะผกูพนัตำมหลกัเกณฑ์หรือระบบนัน้  
 
“ธปท.” หมำยถึง ธนำคำรแหง่ประเทศไทย  
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“ธพ.” หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย์  
 
“บค.” หมำยถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
 
“บง.” หมำยถึง บริษัทเงินทนุ  
 
“บล.” หมำยถึง บริษัทหลกัทรัพย์  
 
“บลจ.” หมำยถึง บล. ที่ได้รับใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรจดักำรกองทนุรวม หรือกำรจดักำรกองทนุสว่นบคุคล  
 
“บริษัทจดทะเบียน” หมำยถึง บริษัททีมี่หลกัทรัพย์ที่ได้รับกำรจดทะเบียนหรือได้รับกำรอนญุำตให้ท ำกำรซือ้ขำยได้ใน SET  
 
“บริษัทยอ่ย” หมำยถึง บริษัทยอ่ยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำและเปิดเผย
ลำ่สดุ ทัง้นี ้หำกไมมี่งบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นทีป่รำกฏในบญัชีรำยชื่อผู้ ถือหุ้นลำ่สดุ  
 
“บริษัทใหญ่” หมำยถึง บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำและเปิดเผย
ลำ่สดุ ทัง้นี ้หำกไมมี่งบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นทีป่รำกฏในบญัชีรำยชื่อผู้ ถือหุ้นลำ่สดุ  
 
“แบบ filing” หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์  
 
“ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์” หมำยถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลกัทรัพย์อ้ำงอิงซึง่ก ำหนดให้เป็นหลกัทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยกำรก ำหนดประเภทหลกัทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 6)  
 
“ผู้ มีภำระผกูพนั” หมำยถึง ผู้ที่มีภำระผกูพนัในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะผู้ออก ผู้สัง่จำ่ย ผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้
ประกนั แล้วแตก่รณี  
 
“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 หรือตำมกฎหมำยวำ่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลำดทุน  
2. กองทนุโครงสร้ำงพืน้ฐำนตำ่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย ตำ่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในกำรลงทนุในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไมว่ำ่จะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“หน่วย private equity” หมำยถึง หน่วยของกิจกำรเงินร่วมลงทนุ (private equity) อนัได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตรำสำรหรือหลกัฐำนแสดงสิทธิในทรัพย์สนิ 
ของกิจกำรเงินร่วมลงทนุอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ทัง้นี ้ไมว่ำ่กิจกำรดงักลำ่วจะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด  
1. กิจกำรเงินร่วมลงทนุที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยกำรก ำหนดกำรจดักำรเงินทนุของกิจกำรเงิน
ร่วมลงทนุที่ไมถื่อเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรจดักำรกองทนุสว่นบคุคล  
2. กิจกำรเงินร่วมลงทนุตำมกฎหมำยตำ่งประเทศที่มีลกัษณะครบถ้วน ดงันี ้ 
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(ก) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุตัง้แต ่2 รำยขึน้ไป ทัง้นี ้ต้องมิได้เป็นไปเพ่ือแสวงหำประโยชน์จำกกำรจดักำรทรัพย์สินสว่นตวัของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
(ข) มีกำรมอบหมำยให้บคุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผู้จดักำรเงินทนุและทรัพย์สินทีเ่กิดจำกเงินทนุ  
(ค) มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรอื่นผำ่นกำรเข้ำท ำสญัญำกำรลงทนุในหุ้นหรือกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในกำรได้มำซึง่หุ้นของกิจกำร
นัน้ในภำยหลงั โดยมีสว่นในกำรก ำกบัดแูลแผนธุรกิจ กำรด ำเนินงำนหรือกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดในลกัษณะทีส่ะท้อนถึง
กำรมีบทบำทตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรดงักลำ่ว  
 
“หน่วย property” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกบัอสงัหำริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี  ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ที่อยูภ่ำยใต้บงัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์  
2. ทรัสต์เพ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“หุ้นกู้ ระยะสัน้” หมำยถึง หุ้นกู้ที่มีก ำหนดเวลำช ำระหนีไ้มเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัที่ออกหุ้นกู้   
 
“B/E” หมำยถึง ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange)  
 
“benchmark” หมำยถึง ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีที่มีกำรเผยแพร่อยำ่งกว้ำงขวำงและสอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทนุ
ของกองทนุนัน้  
 
“CIS operator” หมำยถึง บคุคลดงันี ้ 
1. บลจ.ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือ  
2. ผู้ท ำหน้ำที่บริหำรจดักำรกองทนุ CIS ตำ่งประเทศ  
 
“concentration limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมควำมมีสว่นได้เสียในกิจกำรทีล่งทนุ  
 
“counterparty limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่คูส่ญัญำ  
 
“CRA” หมำยถึง สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน เว้นแตท่ี่ก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะใน
ภำคผนวก 5 สว่นที่ 5  
 
“credit derivatives” หมำยถึง derivatives ที่มีลกัษณะเป็นกำรเคลื่อนย้ำยควำมเสี่ยงด้ำนเครดติของทรัพย์สินที่ได้รับกำรประกนัควำมเสี่ยงจำก
คูส่ญัญำฝ่ำยหนึ่งไปยงัคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคูส่ญัญำฝ่ำยหนึ่งซึง่มีภำระผกูพนัที่จะต้องช ำระเงินให้แก่คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง เม่ือ
เกิดเหตกุำรณ์ที่มีผลตอ่กำรช ำระหนี ้(credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับกำรประกนัควำมเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือคำ่ธรรมเนียมส ำหรับกำรมี
ภำระผกูพนัดงักลำ่ว  
 
“credit event” หมำยถึง เหตกุำรณ์ที่เก่ียวข้องกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมที่ระบใุนข้อตกลงของตรำสำรหรือสญัญำ  
 
“credit rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่จดัท ำโดย CRA ซึง่เป็นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรหรือสญัญำ  
 
“currency risk” หมำยถึง ควำมเสี่ยงด้ำน FX  
 
“delta” หมำยถึง อตัรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสญัญำ กบัรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสญัญำ แล้วแตก่รณี  
 
“derivatives” หมำยถึง สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ  
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“derivatives on organized exchange” หมำยถึง derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำย derivatives  
 
“discount rate” หมำยถึง อตัรำสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรที่มีกำรลงทนุที่จะใช้ในกำรค ำนวณมลูคำ่ของหลกัทรัพย์หรือตรำสำรนัน้  
 
“DW” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants)  
 
“foreign REIT” หมำยถึง กองทรัสต์หรือกองอสงัหำริมทรัพย์ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัในกำรลงทนุ ในอสงัหำริมทรัพย์
หรือในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ ทัง้นี ้ไมว่ำ่กองทรัสต์หรือกองดงักลำ่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด  
 
“FX” หมำยถึง อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ (Foreign Exchange)  
 
“GMS” หมำยถึง ประเทศกลุม่อนภุมิูภำคลุม่แมน่ ำ้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ได้แก่ รำชอำณำจกัรกมัพชูำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว สำธำรณรัฐแหง่สหภำพเมียนมำร์ สำธำรณรัฐสงัคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรัฐประชำชนจีน (เฉพำะมณฑลยนูนำน)  
 
“group limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมกลุม่กิจกำร โดยกำรน ำอตัรำสว่นกำรลงทนุในแตล่ะบริษัทที่อยูใ่นกลุม่กิจกำรมำค ำนวณ
รวมกนั  
 
“guarantor rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของผู้ มีภำระผกูพนัในฐำนะผู้ รับรอง ผู้ รับอำวลั ผู้ สลกัหลงั หรือผู้ค ำ้ประกนั  
 
“international scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัที่ใช้เปรียบเทียบระหวำ่งประเทศ  
 
“investment grade” หมำยถึง credit rating ในระดบัทีส่ำมำรถลงทนุได้  
 
“IOSCO” หมำยถึง International Organization of Securities Commissions  
 
“IPO” หมำยถึง กำรเสนอขำยตรำสำรตอ่ประชำชนเป็นกำรทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public Offering)  
 
“issue rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน  
 
“issuer rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผู้ออกตรำสำรหรือคูส่ญัญำ  
 
“market price” หมำยถึง มลูคำ่ตำมรำคำตลำด  
 
“MF” หมำยถึง กองทนุรวม (Mutual Fund)  
 
“MMF” หมำยถึง กองทนุรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)  
 
“national scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัที่ใช้เปรียบเทียบภำยในประเทศ  
 
“NAV” หมำยถึง มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ (Net Asset Value)  
 
“net exposure” หมำยถึง มลูคำ่กำรลงทนุสทุธิในทรัพย์สินไมว่ำ่เป็นกำรลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่ำนกำรลงทนุในตรำสำรหรือสญัญำที่ให้
ผลตอบแทนโดยอ้ำงอิงอยูก่บัทรัพย์สิน ซึง่เป็นผลให้กองทนุมีควำมเสี่ยงในทรัพย์สินนัน้  
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“Non-retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมที่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผู้ลงทนุประเภทสถำบนั ซึง่อยูภ่ำยใต้บงัคบัของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์กำรจดักำรกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่มิใชร่ำยยอ่ย กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั และ
กองทนุสว่นบคุคล  
 
“notional amount” หมำยถึง มลูคำ่ตำมหน้ำสญัญำของ derivatives  
 
“obligation” หมำยถึง ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตำม credit derivatives อ้ำงอิงถึง (obligation category & obligation 
characteristics)  
 
“options” หมำยถึง สญัญำที่มีลกัษณะตำม (3) ของนิยำม “สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ” ในมำตรำ 3 แหง่พระรำชบญัญัติสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ พ.ศ. 
2546  
 
“OTC derivatives” หมำยถึง derivatives ซึง่ซือ้ขำยนอกศนูย์ซือ้ขำย derivatives  
 
“P/N” หมำยถึง ตัว๋สญัญำใช้เงิน (Promissory Note)  
 
“portfolio duration” หมำยถึง อำยเุฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทนุ ซึง่ได้จำกกำรค ำนวณคำ่ตำมมำตรฐำนสำกล  
 
“product limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สนิ  
 
“PVD” หมำยถึง กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ (Provident Fund)  
 
“regulated market” หมำยถึง ศนูย์กลำงที่จดัชอ่งทำงกำรสื่อสำรระหวำ่งผู้ ค้ำเพื่อให้เกิดกำรเจรจำตอ่รองซือ้ขำยตรำสำรระหวำ่งกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลู
ตำ่งๆ ที่เก่ียวกบัตรำสำรนัน้ โดยศนูย์กลำงดงักลำ่วอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูลด้ำนหลกัทรัพย์หรือตรำสำร
ที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัหลกัทรัพย์  
 
“repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน (repurchase agreement)  
 
“retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail Mutual Fund)  
 
“reverse repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repurchase agreement)  
 
“SBL” หมำยถึง ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)  
 
“securities lending” หมำยถึง ธุรกรรมกำรให้ยืมหลกัทรัพย์  
 
“SET” หมำยถึง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
“share warrants” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น  
 
“single entity limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญำ  
 
“SIP” หมำยถึง Specific Investment Products  
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“SN” หมำยถึง ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Note)  
 
“sovereign rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผู้ออกตรำสำรมีถ่ินที่อยู ่ซึง่เป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผิดนดัช ำระ
หนีข้องรัฐบำลของประเทศนัน้  
 
“TBMA” หมำยถึง สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association)  
 
“TSFC” หมำยถึง บล. ที่ได้รับใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกำรให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตำม
กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
 
“TSR” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุ้นเพ่ิมทนุที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)  
 
“underlying” หมำยถึง สินค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้ำงอิง  
 
“WFE” หมำยถึง World Federation of Exchanges  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื่อโครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอำท์  
 
1.2. ชื่อโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  Krungsri Global High Payout Fund  
 
1.3. ชื่อยอ่ :  KF-GBLVAL  
 
1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยหลำยครัง้  
 
1.6. กำรก ำหนดอำยโุครงกำร :  ไมก่ ำหนด  
 
1.7. อำยโุครงกำร : -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8. อำยโุครงกำรถึงวนัที่ (กรณีก ำหนดอำยเุป็นชว่งเวลำ) : -  
 
1.9. เง่ือนไข (อำยโุครงกำร) :  

1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  

2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร : 2,000,000,000.00 บำท 
 
2.2. เง่ือนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร) :  
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2.3. มลูคำ่ทีต่รำไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหนว่ยลงทนุ : 200,000,000 หน่วย  
 
2.5. รำคำของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก : 10.1500 บำท  
 
2.6. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก : 2,000.00 บำท  
 
2.7. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 2,000.00 บำท  
 
2.8. มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืน : 2,000.00 บำท  
 
2.9. จ ำนวนหนว่ยลงทนุขัน้ตำ่ของกำรสัง่ขำยคืน : 200 หน่วย  
 
2.10. มลูคำ่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 0 บำท  
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 200 หน่วย  
 
2.12. รำยละเอียดเพิม่เติม :  

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

เพ่ือเป็นทำงเลือกแก่ผู้ลงทนุที่ต้องกำรได้รับผลตอบแทนที่ดี และต้องกำรแสวงหำโอกำสในกำรลงทนุที่มำกกวำ่กำรลงทนุภำยในประเทศ โดยจะน ำเงิน
ลงทนุที่ได้จำกกำรจ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศ  
 
3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ตรำสำรทนุ  
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  
 
- กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Feeder Fund (Feeder Fund ) 
     ชื่อกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : Allianz Global Investors Premier Fund – Allianz Global High Payout Fund (AllianzGI Global High 
Payout Fund) 
     กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขำยในประเทศ : สิงคโปร์ (SINGAPORE) 
 
3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในตำ่งประเทศ : กองทนุรวมที่เน้นลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงตำ่งประเทศ  
วงเงินกำรลงทนุในตำ่งประเทศบำงสว่น ไมเ่กิน  ล้ำนเหรียญ  
 
3.5. นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ำมี) :   

3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงค์ของกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ : กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)  
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3.7. กำรลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ  
 
3.8. กลยทุธ์กำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  อ่ืน ๆ  
- กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอำท์ มุง่หวงัให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทนุหลกั (Passive Management) สว่นกองทนุหลกั Allianz 
Global High Payout Fund มุง่หวงัให้ผลประกอบกำรสงูกวำ่ดชันีชีว้ดั (Active Management)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อ้ำงอิง (Benchmark) :   

1.ดชันี MSCI World NETR USD สดัสว่น (%):60.00 
หมำยเหต:ุปรับด้วยอตัรำแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเทำ่คำ่สกลุเงินบำท ณ วนัที่ค ำนวณผลตอบแทน 

2.ดชันี Dividend Yield (MSCI World) สดัสว่น (%):40.00 
หมำยเหต:ุปรับด้วยอตัรำแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเทำ่คำ่สกลุเงินบำท ณ วนัที่ค ำนวณผลตอบแทน 

 
หมำยเหต:ุ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ริษัทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึง่อยูภ่ำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทนุที่
ก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำอยำ่งชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเก่ียวกบัตวัชีว้ดั 
และเหตผุลในกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลำ่วผ่ำนกำรลงประกำศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำร
ตดัสินใจลงทนุได้  
 
อยำ่งไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้อก ำหนดของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ และ/หรือ ประกำศ 
ข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เก่ียวกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรใช้
เปรียบเทียบในกรณีทีผู่้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไมไ่ด้จดัท ำหรือเปิดเผยข้อมลู/อตัรำดงักลำ่วอีกตอ่ไป โดยบริษัทบริษัทจดักำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ดงักลำ่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูกำร
ตดัสินใจลงทนุได้  
 
3.10. ลกัษณะกำรจำ่ยผลตอบแทนของกองทนุ :  จำ่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน  
 
3.11. รำยละเอียดเก่ียวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 
 
1.  เน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Allianz Global Investors Premier Fund – Allianz Global High Payout Fund (AllianzGI Global High 
Payout Fund) ซึง่เป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ สว่น
ที่เหลืออำจจะลงทนุในตรำสำรแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ำยเงินฝำก หรือตรำสำรแหง่หนีท้ั่วไป หรือเงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย ที่มีอำยขุอง
ตรำสำรหรือสญัญำ หรือระยะเวลำกำรฝำกเงิน แล้วแตก่รณี ต ่ำกวำ่ 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือส ำรองเงินไว้ส ำหรับด ำเนินงำนของกองทนุ รอกำรลงทนุ
ในตำ่งประเทศ หรือรักษำสภำพคลอ่งของกองทนุ หรืออำจจะลงทนุในตรำสำรหนี/้เงินฝำกระยะสัน้ในสถำบนักำรเงินในตำ่งประเทศ โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือรอกำรลงทนุ หรือเพ่ือช ำระคำ่ใช้จำ่ยของกองทนุ รวมทัง้ลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ โดยมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยงตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด แตจ่ะไมล่งทนุในหรือมีไว้ซึง่ตรำสำรที่มี
ลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำแฝง (Structured Note) 
 
2. ในกรณีที่กองทนุไมส่ำมำรถเข้ำลงทนุในกองทนุ AllianzGI Global High Payout Fund ได้ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำเงินไปลงทนุในกองทนุ
รวมตำ่งประเทศอื่นที่มีนโยบำยใกล้เคยีง ซึง่เป็นกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) โดยถือวำ่ได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ในกำรพิจำรณำ
ลงทนุในกองทนุรวมตำ่งประเทศนัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะมีหนงัสือแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัที่กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินนัน้ 
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3. ในภำวะปกติเงินลงทนุของกองทนุสว่นใหญ่จะถกูน ำไปลงทนุในกองทนุรวมตำ่งประเทศตำมวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุตำมที่ได้กลำ่วไว้ข้ำงต้น 
อยำ่งไรก็ดี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำเงินลงทนุบำงสว่นหรือทัง้หมดกลบัเข้ำมำลงทนุในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือวำ่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำยแล้ว และไมถื่อวำ่เป็นกำรแก้ไขโครงกำรกองทนุหรือ ปฎิบตัิผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำรกองทนุ หำกเกิด
เหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้จดักำรกองทนุพิจำรณำแล้วเห็นวำ่สถำนกำรณ์กำรลงทนุในตำ่งประเทศไมเ่หมำะสม 
(2) กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบัวงเงินที่ได้รับอนญุำตให้น ำเงินไปลงทนุในตำ่งประเทศ 
(3) กรณีที่ไมส่ำมำรถสรรหำ และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมตำ่งประเทศใดๆ ที่มีนโยบำยกำรลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบำยกำรลงทนุ
ของโครงกำร 
(4) กรณีที่กองทนุรวมมีจ ำนวนเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรกไมเ่พียงพอตอ่กำรจดัตัง้กองทนุ เพ่ือน ำเงินไปลงทนุในตำ่งประเทศได้อย่ำง
เหมำะสม 
(5) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วำ่เพื่อเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 
 
ทัง้นี ้กำรเคลื่อนย้ำยเงินทนุดงักลำ่วอำจอยูใ่นรูปของสกลุเงินตำ่งประเทศหรือสกลุเงินบำทก็ได้ อยำ่งไรก็ตำม หำกเป็นกำรเคลื่อนย้ำยเงินทนุกลบัมำ 
โดยเก็บรักษำเงินลงทนุในรูปสกลุเงินบำท  
 
4. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุในกองทนุหลกัไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิลดลง
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
(1) มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกวำ่ 2 ใน 3 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในชว่งระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรใดติดตอ่กนั คิดเป็นจ ำนวนเกินกวำ่ 2 ใน 3 ของมลูคำ่ทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุหลกั  
เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี  ้ 
(1) แจ้งเหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูคำ่ทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ปรำกฏเหต ุ 
(2) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม (1) ให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วนันบัแตว่นัที่ปรำกฏเหต ุ 
(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  
(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำม (1) ตอ่ผู้ที่สนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ที่สนใจจะลงทนุรับรู้และเข้ำใจเก่ียวกบัสถำนะของกองทนุ
รวม และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้บคุลำกรที่เก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรดงักลำ่วด้วย  
อยำ่งไรก็ดี ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมข้อ (2) บริษัทจดักำรสำมำรถขอผ่อนผนัตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้  
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ำย/เลิกกองทนุ กองทนุจะยกเว้นไมน่ ำเร่ืองกำรลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินใน
ตำ่งประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 80 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ มำบงัคบัใช้ในชว่งด ำเนินกำร
คดัเลือกและ/หรือเตรียมกำรลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักลำ่ว 
 
5. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนำคตให้เป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) 
หรือกองทนุรวมที่มีกำรลงทนุโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ หรือสำมำรถกลบัมำเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดย
ไมท่ ำให้ระดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมดลุยพินิจของผู้จดักำรกองทนุซึง่ขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์ตลำด โดย
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนั ก่อนด ำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุรวมดงักลำ่ว โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถ้ำมี) 
 
6. ในกำรค ำนวณสดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุตำมกำรจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรอำจไมน่บัชว่งระยะเวลำดงันีร้วมด้วย ทัง้นี ้โดยจะ
ค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั 
(6.1)  ชว่งระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
(6.2)  ชว่งระยะเวลำที่ต้องใช้ในกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินของกองทนุเน่ืองจำกได้รับค ำสัง่ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือเพ่ือรอกำรลงทนุ ทัง้นี ้ต้อง
ไมเ่กินกวำ่ 10 วนัท ำกำร  
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3.12. รำยละเอียดกำรลงทนุในตำ่งประเทศ :  

สรุปสำระส ำคญั กองทนุ Allianz Global Investors Premier Fund – Allianz Global High Payout Fund 
 
ชื่อ : Allianz Global Investors Premier Funds – Allianz Global High Payout Fund 
 
ชื่อยอ่ : AllianzGI Global High Payout Fund 
 
ประเภท : กองทนุเปิด และเป็น Sub-Fund ภำยใต้กองทนุ Allianz Global Investors Premier Funds 
 
วตัถปุระสงค์กำรลงทนุ  
กองทนุมีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนจำกเงินปันผล, option premiums และก ำไรจำกรำคำหุ้นที่เพ่ิมขึน้ (capital appreciation)  
(2) เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนอยำ่งสม ่ำเสมอ  
(3) เพ่ือให้พอร์ตกำรลงทนุมีควำมผนัผวนน้อยกวำ่เม่ือเทียบกบักำรลงทนุในตรำสำรทนุอยำ่งเดียว  
โดยมีนโยบำยกำรลงทนุ ดงันี ้ 
(1) กระจำยกำรลงทนุในตรำสำรทนุทัว่โลก ที่มีอตัรำกำรจำ่ยเงินปันผลดีและสม ่ำเสมอ  
(2) ขำย call options เพ่ือสร้ำงรำยได้จำก option premiums ซึง่จะเพ่ิมรำยได้จำกเงินปันผล และชว่ยลดควำมเสีย่งของพอร์ตกำรลงทนุโดยรวม  
 
จดุส ำคญัและแนวทำงกำรลงทนุ  
กองทนุจะใช้กระบวนกำรลงทนุที่มีลกัษณะเฉพำะ 2 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้ 
• กำรลงทนุในตรำสำรทนุทัว่โลก — กองทนุจะถือพอร์ตตรำสำรทนุที่กระจำยกำรลงทนุทัว่โลก ผู้จดักำรกองทนุจะใช้ต้นแบบกำรคดัเลือกตรำสำรทนุตำม
หลกัเกณฑ์ที่มีลกัษณะเฉพำะร่วมกบักำรวิเครำะห์ปัจจยัพืน้ฐำนของบริษัททีล่งทนุ เพื่อแสวงหำโอกำสจำกกำรลงทนุในตรำสำรทนุที่ให้เงินปันผลสงู ทัง้นี ้
กองทนุอำจใช้กลยทุธ์ของตรำสำรอนพุนัธ์ได้ด้วย เชน่ long futures, long call options เป็นต้น  
• กำรขำย Call options — กองทนุจะใช้กลยทุธ์ในกำรขำย covered call option จำกรำคำหุ้น ตระกร้ำหุ้น หรือดชันีหุ้น ทัง้นี ้option premiums ที่ได้รับ
จะเป็นกำรเพิ่มรำยได้ ชว่ยให้มีกำรจำ่ยเงินปันผลให้กบันกัลงทนุ และชว่ยลดควำมเสี่ยงของพอร์ตกำรลงทนุโดยรวม  
 
อำยโุครงกำร : ไมก่ ำหนด 
 
ขนำดกองทนุ : 391.33 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ (ข้อมลู ณ วนัที่ 30 เมษำยน 2550) 
 
กำรจำ่ยเงินปันผล : จำ่ยเงินปันผลปีละ 2 ครัง้ โดยจะใช้มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยของสิน้ไตรมำส 2 และไตรมำส 4 ของปีเป็นฐำนกำร
พิจำรณำ 
 
มลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซือ้ครัง้แรก : 1,000 เหรียญสิงคโปร์ 
มลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 500 เหรียญสิงคโปร์ 
มลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน : 1,000 หน่วย 
มลูคำ่ขัน้ต ำ่ของเงินคงเหลือในบญัชี : 1,000 หน่วย 
 
วนัที่เสนอขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : ทกุวนัท ำกำร ภำยในเวลำ 5.00 PM (Singapore time) 
 
บริษัทจดักำร : Allianz Global Investors Singapore Limited โดยแตง่ตัง้ Deutscher Investment Trust เป็น Sub-Manager 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์, นำยทะเบียน (Trustee, Registrar) : HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited 
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ผู้สอบบญัชี (Auditor) : PricewaterhouseCoopers (Singapore) 
 
คำ่ธรรมเนียม 
1 คำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
1.1 คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ * : ปัจจบุนัเรียกเก็บร้อยละ 5.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ (สงูสดุไมเ่กินร้อยละ 5.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ) 
1.2 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ : ปัจจบุนัเรียกเก็บร้อยละ 1.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ (สงูสดุไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ ขัน้
ต ่ำ 50 เหรียญสิงคโปร์) 
1.3 คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : ปัจจบุนัยกเว้นไมเ่รียกเก็บ (สงูสดุไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ) 
2. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม 
2.1 คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร : ปัจจบุนัเรียกเก็บร้อยละ 1.75 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม (สงูสดุไมเ่กินร้อยละ 3.0 ตอ่ปีของมลูคำ่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม) 
2.2 คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ : ปัจจบุนัเรียกเก็บร้อยละ 0.075 ตอ่ปี ส ำหรับ 50 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์แรก และในอตัรำร้อยละ 0.0625 ตอ่ปี 
ส ำหรับ 50 ล้ำนเหรียญสิงคโปร์ถดัไป สว่นที่เหลือเรียกเก็บร้อยละ 0.05 ตอ่ปี ทัง้นี ้คำ่ธรรมเนียมขัน้ต ่ำเทำ่กบั 7,500 เหรียญสิงคโปร์ (สงูสดุไมเ่กินร้อย
ละ 0.075 ตอ่ปีของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม) 
 
กฎหมำยที่ใช้ในกำรจดัตัง้ : จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยของประเทศสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore and Securities and Future Act (Cap. 
289)) ซึง่อยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนก ำกบัดแูลด้ำนหลกัทรัพย์และตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่เป็นสมำชกิสำมญัของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO)  
 
แหลง่ข้อมลู : www.allianzglobalinvestors.com.sg  
 
หมำยเหต ุ* กองทนุหลกัได้ยกเว้นไมเ่รียกเก็บคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วจำก กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอำท์ 
 
ทัง้นี ้หำกกองทนุ AllianzGI Global High Payout Fund มีกำรแก้ไขหรือเปลีย่นแปลงรำยละเอียดโครงกำรข้ำงต้นหรือข้อมลูอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกบัโครงกำร 
บริษัทจดักำรจะแจ้งกำรแก้ไขหรือกำรเปลี่ยนแปลงข้อมลูดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ โดยไมถื่อเป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทรำบ โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งหรือหลำยอยำ่งตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือกำรหำดอกผล
โดยวิธีอ่ืน  
 
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) 
 
1. ตรำสำร TS หมำยควำมวำ่ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรัพย์สินในสว่นอ่ืนของข้อ 3.13.1 ซึง่มีคณุสมบตัิตำมหลกัเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดงันี ้
1.1 ไมมี่ข้อก ำหนดหรือเง่ือนไขที่ท ำให้ผู้ลงทนุมีภำระผกูพนัมำกกวำ่มลูคำ่เงนิลงทนุในตรำสำร 
1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็นตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ำมเปลี่ยนมือแตก่องทนุได้ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้) 
1.3 มีข้อมลูเก่ียวกบัตรำสำรที่ถกูต้องครบถ้วนและมีกำรปรับปรุงเป็นประจ ำอยำ่งสม ่ำเสมอ ซึง่บริษัทจดักำรสำมำรถเข้ำถึงได้เพ่ือน ำมำประกอบกำร
พิจำรณำตดัสินใจลงทนุได้อยำ่งสม ่ำเสมอ และมีข้อมลูรำคำทีส่ะท้อนมลูคำ่ยตุิธรรม โดยข้อมลูดงักลำ่วต้องอ้ำงอิงจำกแหลง่ข้อมลูที่เช่ือถือได้ซึง่จดัท ำ
ตำมหลกัวิชำกำรอนัเป็นที่ยอมรับในระดบัสำกล 
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2. คณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุของตรำสำรเพ่ิมเติมจำกที่ก ำหนดในข้อ 1. 
ในกรณีที่เป็นกำรลงทนุในตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่ออกตรำสำรดงักลำ่วเพ่ือช ำระหนีก้ำรค้ำ ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ดงักลำ่วต้องมี
กำรรับอำวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 
(1) ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
(2) ธนำคำรออมสิน  
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
(5) ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแหง่ประเทศไทย 
(6) ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย 
(7) ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย  
(8) สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผู้ รับฝำกตำม (1) – (7) 
 
ทัง้นี ้กำรอำวลัหรือกำรรับรองดงักลำ่วต้องเป็นกำรอำวลัหรือกำรรับรองผู้สัง่จำ่ยหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จ ำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ตำมที่ระบไุว้ในตัว๋แลก
เงิน หรือ ตัว๋สญัญำใช้เงิน ด้วย 
 
ส่วนที่ 2 : 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 3 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้ 
 
1. ประเภทสินค้ำ ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทนุจะเข้ำเป็นคูส่ญัญำได้ต้องมี underlying เป็นอตัรำแลกเปลี่ยน
เงิน  
 
ในกรณีที่ derivatives อ้ำงอิงกบัรำคำของ underlying ข้ำงต้น รำคำที่อ้ำงอิงดงักลำ่วต้องเป็นรำคำปัจจบุนั (spot price) หรือรำคำสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำ (futures price) เทำ่นัน้ ทัง้นี ้รำคำของ underlying อ่ืนที่ไมใ่ชด่ชันี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลำ่ว ต้องเป็นที่ยอมรับ
อยำ่งกว้ำงขวำงและเปิดเผยไว้อยำ่งแพร่หลำยด้วย  
 
2. เง่ือนไขกำรลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เม่ือ  
2.1 ได้ระบเุก่ียวกบักำรลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทนุไว้อยำ่งชดัเจนในโครงกำร  
2.2 เป็นกำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำใน derivatives อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้ 
2.2.1 เป็น derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูย์ซือ้ขำย derivatives (derivatives on organized exchange)  
2.2.2 เป็น derivatives ซึง่ซือ้ขำยนอกศนูย์ซือ้ขำย derivatives (OTC derivatives) ดงันี ้ 
2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็น ธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้
ขำย derivatives หรือผู้ ค้ำ derivatives  
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2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในตำ่งประเทศ ต้องมีคูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นนิติบคุคลที่ได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยูภ่ำยใต้
กำรก ำกบัดแูลโดยหนว่ยงำนก ำกบัดแูลด้ำนหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือที่เป็นสมำชิกของ WFE  
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีกำรช ำระหนีด้้วยกำรสง่มอบสินค้ำเม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินค้ำนัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได้ ทัง้นี ้ไมว่ำ่
กองทนุจะเป็นผู้ มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้ำที่สง่มอบสินค้ำนัน้ก็ตำม  
 
3. หลกัเกณฑ์กำรจดัให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอตอ่กำรช ำระหนีต้ำมภำระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดักำรต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุที่มีคณุภำพและมีสภำพคลอ่งในจ ำนวนที่เพียงพอตอ่ภำระที่กองทนุอำจต้องช ำระหนีต้ำมข้อตกลงเม่ือ 
derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
4. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส ำหรับกำรลงทนุที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำรลดควำมเสี่ยง  
ในกรณีที่บริษัทจดักำร ลงทนุใน derivatives ที่ underlying ไมใ่ชส่ิ่งเดียวกบัทรัพย์สินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทนุใน derivatives ดงักลำ่วต้องเป็นไป
ตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
5. หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส ำหรับกำรลงทนุใน OTC derivatives  
บริษัทจดักำรต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้ 
5.1 ให้คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุิธรรมของ derivatives ให้บริษัทจดักำรทรำบทกุวนัที่ 15 และวนัสดุท้ำยของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ใน
กรณีที่วนัดงักลำ่วเป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษัทจดักำร ให้ค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุธิรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณ์ที่สง่ผลกระทบตอ่รำคำของ derivatives อยำ่งมีนยัส ำคญั ให้คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งค ำนวณและแจ้งมลูคำ่ยตุิธรรมของ 
derivatives ให้บริษัทจดักำรทรำบทนัที  
5.3 คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งยินยอมให้มีกำรล้ำงฐำนะ derivatives เม่ือบริษัทจดักำรร้องขอได้  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในตำ่งประเทศ :  

บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งหรือหลำยอยำ่งตำมที่
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้มีควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือกำรหำดอกผลโดยวิธิอ่ืน  
ทัง้นี ้กำรลงทนุในตรำสำรหรือสญัญำในตำ่งประเทศ ตรำสำรหรือสญัญำดงักลำ่วต้องเสนอขำยหรือเป็นกำรท ำสญัญำในประเทศที่มีหน่วยงำนก ำกบั
ดแูลด้ำนหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ที่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือที่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศที่เป็นสมำชิกของ 
WFE หรือเป็นตรำสำรของบริษัทที่จดัตัง้และเสนอขำยใน GMS  
 
ส่วนที่ 1 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS  
 
กรณีเป็นหน่วยที่กำรออกอยูภ่ำยใต้บงัคบักฎหมำยตำ่งประเทศ ต้องมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุดงันี ้ 
 
1. กรณีเป็นหน่วย CIS 
1.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุเชน่เดียวกบัข้อก ำหนดส ำหรับตรำสำร TS ในข้อ 3.13.1 สว่นที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3  
1.2 เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศที่มีลกัษณะดงันี ้ 
1.2.1 กำรออกและกำรเสนอขำยอยูภ่ำยใต้กำรก ำกับดแูลของหน่วยงำนตำ่งประเทศที่ก ำกบัดแูลด้ำนหลกัทรัพย์และตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ซึง่เป็น
สมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศที่มีกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE  
1.2.2 CIS operator ของกองทนุดงักลำ่วอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของหน่วยงำนก ำกบัดแูลที่เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO  
1.2.3 ในกรณีที่กองทนุรวมไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศ กองทนุ CIS ตำ่งประเทศดงักลำ่วต้องอยูภ่ำยใต้หลกัเกณฑ์กำรก ำกบัดแูล 
กำรออก กำรเสนอขำย และกำรจดักำรส ำหรับกองทนุเพ่ือผู้ลงทนุรำยยอ่ยของประเทศนัน้  
1.3 ประเทศที่ก ำกบัดแูลกำรเสนอขำยหน่วยดงักลำ่วมีมำตรกำรให้ควำมคุ้มครองผู้ลงทนุอยำ่งเพียงพอ ทัง้นี ้ตำมรำยชื่อประเทศที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
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1.4 ในกรณีเป็นกำรลงทนุของกองทนุรวมในหน่วยของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศ กองทนุดงักลำ่วต้องมีกำรจ ำกดักำรกู้ยืมไว้เฉพำะกรณีมีเหตจุ ำเป็นใน
กำรบริหำรสภำพคลอ่งเป็นกำรชัว่ครำวเทำ่นัน้ และมีนโยบำยกำรลงทนุดงันี ้(ไมใ่ช้กบักำรลงทนุในหนว่ยของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวม
ทองค ำที่ลงทนุในทองค ำแทง่)  
1.4.1 มีกำรลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค ำนวณตำมสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุรวมนัน้ ทัง้นี ้
หลกัเกณฑ์ดงักลำ่วไมใ่ช้กบักรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP  
1.4.2 มีกำรลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีค ำนวณตำมสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ product limit ส ำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ
กองทนุรวมนัน้  
1.4.3 มีกำรลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ global exposure limit ของกองทนุรวมนัน้  
ในกรณีกองทนุ CIS ตำ่งประเทศที่กองทนุรวมลงทนุ ต้องเป็นกองทนุที่มุง่เน้นลงทนุในทรัพย์สินซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุรวมสำมำรถ
ลงทนุได้ และเม่ือน ำทรัพย์สินที่ไมส่ำมำรถลงทนุได้มำค ำนวณตำมสดัสว่น (pro rata) แล้วจะต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
รวมดงักลำ่ว 
1.5 ในกรณีที่กองทนุรวมฟีดเดอร์ ไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ CIS ตำ่งประเทศ กองทนุ CIS ตำ่งประเทศดงักลำ่วต้องไมใ่ชก่องทนุที่มีลกัษณะ
ท ำนองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่มีควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยก่อนกำรลงทนุ บริษัทจดักำรต้องจดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมลู เหตผุลควำมจ ำเป็น และคำ่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกบักำรลงทนุใน
ลกัษณะดงักลำ่วไว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 
 
2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจำกที่ก ำหนดในสว่นที่ 2 ข้อ 1 
2.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ในกำรลงทนุเชน่เดียวกบัข้อก ำหนดส ำหรับตรำสำร TS ในข้อ 3.13.1 สว่นที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
2.2 จดทะเบียนในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศที่เป็นสมำชิกของ WFE 
 
ส่วนที่ 2 : 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.  
 
3.14. อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม :  
 
อตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมในประเทศและตำ่งประเทศ :  
บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุหรือส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัรำสว่นกำรลงทนุ บริษัทจดักำรลงทนุให้เป็นไปตำมประกำศที่แก้ไขด้วย  
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตรำสำรภำครัฐไทย ไมจ่ ำกดัอตัรำสว่น 
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2. หน่วยลงทนุของกองทนุหลกัตำมที่ระบใุนข้อ 3.13.2 สว่นที่ 1 
ข้อ 1 

โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไมต่ ่ำกวำ่ 80% 

3. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกที่ผู้ รับฝำกหรือผู้ออก
ตรำสำรมีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้
3.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
3.2 เป็นธนำคำรออมสิน ทัง้นี ้เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที่
รัฐบำลเป็นประกนั 

ไมเ่กิน 20% 
(หรือไมเ่กิน 10% เม่ือเป็นกำรลงทนุในตำ่งประเทศหรือผู้ มีภำระ
ผกูพนัมีภมิูล ำเนำอยูต่ำ่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ 

national scale) 

4. ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
4.1 เป็นตรำสำรหนี ้ทีผู่้ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรือ
สำขำของธนำคำรพำณิชย์ตำ่งประเทศที่ได้รับอนญุำตให้
ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย 
4.2 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing 
4.2.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 วนั 
นบัแตว่นัทีล่งทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตำม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้ มี
ภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักลำ่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
4.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
4.2.3.2 ธนำคำรออมสิน  
4.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
4.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
4.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยูอ่ำศยั  
4.2.3.6 ธนำคำรพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม
แหง่ประเทศไทย  
4.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรสง่ออกและน ำเข้ำแหง่ประเทศไทย  
4.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแหง่ประเทศไทย 
4.2.3.9 บริษัทหลกัทรัพย์ 
4.3 เสนอขำยในประเทศไทย  
4.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.5 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั 
นบัแตว่นัที่ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 

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

5. ทรัพย์สินดงันี ้
5.1 ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
5.1.1 เป็นตรำสำรหนี ้ที่ผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย 
และเสนอขำยตรำสำรนัน้ในตำ่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้
ตำมกฎหมำยตำ่งประเทศ (แตไ่มร่วมสำขำของ ธพ. 
ตำ่งประเทศที่ได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศ
ไทย) 
5.1.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.1.3 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี ้
5.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลำดซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ 

รวมกนัไมเ่กินอตัรำดงันี ้แล้วแตอ่ตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรัพย์สินที่ลงทนุใน benchmark + 5% 
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5.1.3.2 ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing 
5.1.3.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 
วนั นบัแตว่นัที่ลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตำม 5.1.3.1 หรือ 
5.1.3.2 ผู้ มีภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักลำ่วต้องบคุคลดงันี ้
5.1.3.3.1 บคุคลตำมข้อ 4.2.3.1 – 4.2.3.9 
5.1.3.3.2 สถำบนักำรเงินระหวำ่งประเทศที่ประเทศไทยเป็น
สมำชิก 
5.1.3.3.3 สถำบนักำรเงินตำ่งประเทศที่มีลกัษณะท ำนอง
เดียวกบับคุคลตำมข้อ 5.1.3.3.1 – 5.1.3.3.2 
5.1.4 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั 
นบัแตว่นัที่ลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ 
regulated market 
5.2 ธุรกรรมดงันี ้ที่คูส่ญัญำมี credit rating อยูใ่นระดบั 
investment grade 
5.2.1 OTC derivatives 
5.3 หน่วย CIS ตำมที่ระบใุนข้อ 3.13.2 สว่นที่ 1 ข้อ 2 ที่จด
ทะเบียนซือ้ขำยหรืออยูใ่นระหวำ่ง IPO เพ่ือกำรจดทะเบียน
ซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรัพย์ส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ
ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงหน่วย
ดงักลำ่วที่อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรแก้ไขเหตทุี่อำจท ำให้มีกำร
เพิกถอนหน่วยดงักลำ่วออกจำกกำรซือ้ขำยในตลำดซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ตำ่งประเทศ) 

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

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. กำรลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททกุบริษัทที่อยูใ่นกลุม่กิจกำร

เดียวกนัหรือกำรเข้ำเป็นคูส่ญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกบั
บริษัทดงักลำ่ว 

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

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

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกตัว๋แลกเงินหรือตัว๋

สญัญำใช้เงิน ที่นิติบคุคลตำมกฎหมำยไทย (ไมร่วมถึงสำขำ
ในตำ่งประเทศของนิติบคุคลดงักลำ่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จำ่ย 
หรือคูส่ญัญำ ดงันี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมที่มีอำยุ
โครงกำร < 1 ปี ให้เฉลี่ยตำมรอบอำยกุองทนุ 
  
- อตัรำข้ำงต้นไมใ่ชก่บักองทนุรวมที่อำยโุครงกำรคงเหลือ < 6 เดือน ทัง้นี ้
เฉพำะกองทนุรวมที่มีอำยโุครงกำร > 1 ปี 
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1.2 ธนำคำรพำณิชย์ 
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยูอ่ำศยั 
(ไมร่วมถึงทรัพย์สินที่กองทนุได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมำจำก
คูส่ญัญำตำม derivatives) 

2. ทรัพย์สินดงันี ้
2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ที่มีเง่ือนไขห้ำมเปลี่ยน
มือแตก่องทนุได้ด ำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำ
สำรได้ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุ
สำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้ 
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกที่มีระยะเวลำกำร
ฝำกเกิน 12 เดือน 

รวมกนัไมเ่กิน 25% 

หมำยเหต ุ: ส ำหรับกำรลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุ ไมมี่ข้อก ำหนดเก่ียวกบั product limit 
  

 ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
3. derivatives ดงันี ้

  3.1 กำรเข้ำท ำธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือกำร
ลดควำมเสี่ยง (hedging) 

ไมเ่กินมลูคำ่ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่

 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. ตรำสำรหนี ้ของผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง (ไมร่วมถึงตรำสำรหนี ้

ภำครัฐไทย) 
1.1 ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคำ่หนีส้ินทำงกำรเงิน (financial liability) ของ
ผู้ออกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีลำ่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรมีหนีส้ินทำงกำรเงินที่
ออกใหมก่่อนครบรอบระยะเวลำบญัชถีดัไป และยงัไมป่รำกฏในงบ
กำรเงินลำ่สดุ บริษัทจดักำรอำจน ำมลูคำ่หนีส้ินทำงกำรเงินดงักลำ่วมำ
รวมกบัมลูคำ่หนีส้ินทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินลำ่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลู
หนีส้ินทำงกำรเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูที่มีกำรเผยแพร่เป็นกำรทัว่ไป และ
ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไมมี่หนีส้ินทำงกำรเงินตำมที่เปิดเผยไว้ในงบ
กำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีลำ่สดุรวมถึงกรณียงัไมค่รบ
ก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงินในครัง้แรกของผู้ออกตรำสำร ให้ใช้อตัรำสว่น
ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคำ่กำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้อนีข้องผู้
ออกรำยนัน้เป็นรำยครัง้ เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ
แสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็นโครงกำร 
(bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
1.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตรำสำรตำมข้อนีโ้ดยเป็นตรำสำรที่ออก
ใหมแ่ละมี credit rating อยูใ่นระดบัต ำ่กวำ่ investment grade หรือไม่มี 
credit rating บริษัทจดักำรจะลงทนุเพ่ือกองทนุภำยใต้กำรจดักำรของ
บริษัทจดักำรรำยเดียวกนัรวมกนัไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคำ่กำรออกและ
เสนอขำยตรำสำรดงักลำ่วเป็นรำยครัง้ เว้นแตก่รณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มี
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ในลกัษณะเป็น
โครงกำร (bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อตัรำสว่นตำม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตรำสำรที่ออกโดยบคุคลดงันี ้
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1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำม
กฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน 
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 หรือ
กองทนุ 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 แตต่อ่มำทรัพย์สินที่ลงทนุมีคณุสมบตัิที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุห้ขำดคณุสมบตัิใน
กำรเป็นทรัพย์สินที่กองทนุสำมำรถลงทนุได้อีกตอ่ไป บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1.1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุและวนัที่ทรัพย์สินขำดคณุสมบตัิ และจดัสง่รำยงำนตอ่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดกรณีดงักลำ่ว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ทีบ่ริษัทจดักำร  
 
(1.2) จ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคณุสมบตัิภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั แตต้่องไมเ่กินกวำ่ 90 วนันบัแตว่นัทีท่รัพย์สินนัน้
ขำดคณุสมบตัิ เว้นแตเ่ป็นกรณีตำมข้อ 5 ในสว่นนี ้ 
 
(1.3) เม่ือบริษัทจดักำรสำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคณุสมบตัิ หรือทรัพย์สินที่ขำดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหนดแล้ว บริษัทจดักำรต้องจดัท ำรำยงำนข้อมลูเก่ียวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุในทรัพย์สินดงักลำ่ว รวมถึงวนัที่ได้จ ำหน่ำยทรัพย์สินนัน้
ออกไปหรือวนัที่ทรัพย์สินมีกำรเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัแิล้วแตก่รณี และจะจดัสง่รำยงำนตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดกรณี
ดงักลำ่ว 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคณุสมบตัิให้เป็นไปตำมข้อ (1.2) บริษัทจดักำรต้องจดัท ำรำยงำนข้อมลูตำมข้อ (1.1) พร้อม
สำเหตทุี่ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินดงักลำ่ว และจดัสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่
วนัครบระยะเวลำดงักลำ่ว 
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2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนด แตต่อ่มำกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ เป็น
เวลำ 5 วนัท ำกำรตดิตอ่กนั โดยมิได้เกิดจำกกำรลงทนุเพ่ิม บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(2.1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุ และวนัที่กำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ และจดัสง่
รำยงำนดงักลำ่วตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัครบระยะเวลำดงักลำ่ว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจดักำร  
 
(2.2) ไมล่งทนุเพ่ิมเติมในทรัพย์สินที่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุจนกวำ่จะสำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนด  
 
(2.3) แก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั แตต้่องไมเ่กินระยะเวลำดงันี ้เว้น
แตเ่ป็นกรณีตำมข้อ 5 ในสว่นนี ้ 
(ก) 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลำบญัชี ในกรณีที่ไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค ำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit) ส ำหรับกำร
ลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใช้เงิน ตำมสว่นที่ 3 ในข้อ 1  
(ข) 90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลำดงักลำ่ว ส ำหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจำกกรณีตำมข้อ (2.3) (ก) 
 
(2.4) เม่ือบริษัทจดักำรแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดแล้ว บริษัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนข้อมลูเก่ียวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำสว่นกำร
ลงทนุในทรัพย์สินดงักลำ่ว รวมถึงวนัทีส่ำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ แล้วแตก่รณี และจดัสง่รำยงำนตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่สำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุได้  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถแก้ไขให้ไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดตำมข้อ (2.3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจดักำรต้องจดัท ำรำยงำนข้อมลูตำมข้อ 
(2.1) พร้อมสำเหตทุี่ไมส่ำมำรถแก้ไขให้เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุดงักลำ่ว และจดัสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัครบระยะเวลำดงักลำ่ว 
 
3. เน่ืองจำกกองทนุนีไ้ด้รับกำรอนมุตัิให้จดัตัง้กองทนุจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อนวนัที่ 16 มกรำคม 2559 หำกปรำกฎวำ่กองทนุมีกำร
ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุตำ่งประเทศไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมควำมมีสว่นได้เสียในกิจกำรที่
ลงทนุ (concentration limit) เป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรตดิตอ่กนั บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(3.1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุ และวนัที่กำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ และจดัสง่
รำยงำนดงักลำ่วตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัครบระยะเวลำดงักลำ่ว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ที่บริษัทจดักำร 
 
(3.2) ห้ำมมิให้แก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรเพื่อขยำยวงเงินส ำหรับกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุที่ได้จดทะเบียนไว้กบัส ำนกังำนแล้ว จนกวำ่กำรลงทนุ
ในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุตำ่งประเทศจะเป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนด  
 
(3.3) ในกรณีที่มีกำรลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุตำ่งประเทศที่มีผู้ รับผิดชอบกำรบริหำรจดักำรกองทนุดงักลำ่วเป็นบคุคล
ที่มีควำมสมัพนัธ์หรือเช่ือมโยงกบับริษัทจดักำรตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และมีกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนใดจำก
กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุในลกัษณะที่ซ ำ้ซ้อนกบักองทนุรวมหรือกองทนุตำ่งประเทศ บริษัทจดักำรจะแจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทรำบเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์หรือเช่ือมโยงดงักลำ่ว รวมถึงเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยนัน้ ภำยใน 30 วนันบัแตว่นั
ครบระยะเวลำดงักลำ่ว  
 
(3.4) ในกรณีที่อตัรำสว่นกำรลงทนุของกองทนุเป็นไปตำมที่ก ำหนดแล้ว บริษัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนข้อมลูเก่ียวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำสว่นกำรลงทนุใน
ทรัพย์สินดงักลำ่ว รวมถึงวนัที่อตัรำสว่นเป็นไปตำมที่ก ำหนด และจดัสง่รำยงำนดงักลำ่วตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่อตัรำสว่น
กำรลงทนุเป็นไปตำมที่ก ำหนด 
 
4. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดแตต่อ่มำมีกรณีดงัตอ่ไปนี ้จนเป็นเหตใุห้ไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ 
บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิให้เป็นไปตำมข้อ 2 หรือข้อ 3 แล้วแตก่รณี โดยอนโุลม 
(4.1) กรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุหรือได้สิทธิจำกกำรเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตำมสดัสว่นที่มีอยูเ่ดิมนัน้ 
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(4.2) กรณีที่กองทนุได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรบริจำค 
 
5. ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดท ำให้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ือให้กำรลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในข้อ 1 
(1.2) หรือข้อ 2 (2.3) (ข) หรือบริษัทจดักำรมีควำมเห็นวำ่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วจะไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ลงทนุ บริษัทจดักำรสำมำรถใช้ดลุยพินิจ
ด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมได้โดยต้องค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นส ำคญั และต้องสง่รำยงำนเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรในเร่ือง
ดงักลำ่วตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลำทีต้่องแก้ไขให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกำรจดัสง่รำยงำนดงักลำ่วให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
จดักำรแทนได้ 
 
ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน  
 
1. ในกรณีที่กองทนุมีสดัสว่นกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรต้องด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1.1) จดัท ำรำยงำนเก่ียวกบักำรลงทนุที่ไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ พร้อมทัง้เหตผุลที่ท ำให้มีกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ และจดัส่ง
รำยงำนตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไว้ทีบ่ริษัทจดักำร  
 
(1.2) ด ำเนินกำรแก้ไขให้สดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ หรือด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้
  

2. ในกรณีที่กำรลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบง่ประเภทของกองทนุ ให้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรแก้ไขสดัสว่นกำร
ลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุภำยใน 90 วนันบัแตว่นัที่สดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ เว้น
แตบ่ริษัทจดักำรจะได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่ว  
 
ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจดักำรต้องจดัให้มีวิธีกำรในกำรให้สิทธิแกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุเดิมในกำรที่จะออกจำก
กองทนุรวมก่อนที่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลบงัคบัใช้ โดยวิธีกำรดงักลำ่วต้องมีระยะเวลำเพียงพอและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ รวมทัง้เม่ือได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดักำรต้องงดเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ(ถ้ำมี) ทกุรำยจนกวำ่กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีที่ครบก ำหนด 90 วนันบัแตว่นัทีส่ดัสว่นกำรลงทนุ
ไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ แตก่ำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใช้บงัคบั บริษัทจดักำรต้องไมเ่สนอขำยหน่วยลงทนุของกองทุน
รวมนัน้เพ่ิมเติม 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. กำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
  
4.2. ประเภทกำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่  
 
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) :  

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 
5.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก : 
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5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

บริษัทจดักำรจะเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ผู้สนใจลงทนุในรำคำหนว่ยลงทนุที่เสนอขำยหน่วยละ 10.1500 บำท โดยก ำหนดระยะเวลำเสนอ
ขำยครัง้แรก ตำมวนัและเวลำที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน โดยบริษัทจดักำรจะเสนอขำยเองและเสนอขำยผำ่นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)  
 
5.2.1. วิธีกำรขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
ผู้สนใจลงทนุสำมำรถขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหนว่ยลงทนุ ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุได้ที่บริษัทจดักำร และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัทจดักำร ทกุวนัท ำกำร ในระหวำ่งเวลำท ำกำร  
 
5.2.2. วิธีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
5.2.2.1. บริษัทจดักำร และ/หรือ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยตวัเองที่บริษัทจดักำร และ/หรือ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไมต่ ่ำกวำ่ 10,000 บำท (หนึ่งหม่ืนบำทถ้วน) โดยกรอกรำยละเอียดและข้อควำมตำ่งๆ ในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุและใบค ำสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุให้ครบถ้วนชดัเจน แล้วน ำใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่กรอกรำยละเอียดครบถ้วนแล้วและเอกสำรหลกัฐำน เชน่ ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชน (ส ำหรับบคุคลธรรมดำ) หรือหนงัสือรับรอง และหนงัสือมอบอ ำนำจ (ส ำหรับนิติบคุคล) เป็นต้น พร้อมทัง้เงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
จ ำนวนไปที่บริษัทจดักำร และ/หรือ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป สัง่ซือ้หน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดักำรจะจดแจ้งช่ือบคุคล 2 คนแรกในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ เป็นผู้ ใช้สิทธิใน
ฐำนะผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
5.2.2.2. ATM  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอำจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนเคร่ืองฝำกถอนเงินอตัโนมตัิ (เคร่ือง ATM) ของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำด้วยบตัร ATM ของธนำคำร ได้
ภำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก ระหวำ่งเวลำที่เคร่ือง ATM เปิดให้บริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ภำยใต้วิธีกำรและเง่ือนไขที่ บมจ.ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำก ำหนด  
 
คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำร ATM ของธนำคำร (ถ้ำมี) จะถือเป็นควำมรับผิดชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่ ่ำกวำ่ 10,000 บำท โดยปฏบิตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่แสดงบนหน้ำจอของเคร่ือง ATM จนครบทกุ
ขัน้ตอน  
 
5.2.2.3. อ่ืน ๆ 
บริษัทจดักำรอำจจดัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำเงินที่ได้รับจำกกำรขำยคนืหน่วยลงทนุของกองทนุอ่ืนที่อยูภ่ำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจัดกำร หรือ
เงินที่ได้รับกำรช ำระคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือครบก ำหนดอำยขุองกองทนุอ่ืนภำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจดักำรมำช ำระเป็นคำ่ซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุได้ตำมวิธีกำรหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
 
5.2.3. กำรรับช ำระ และกำรเก็บรักษำเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ  
5.2.3.1. บริษัทจดักำร และ/หรือ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ภำยในระยะเวลำเสนอขำย
ครัง้แรก โดยช ำระเป็นเงินสด เช็ค หรือดรำฟต์ หรือวิธีกำรอ่ืนใดที่บริษัทจดักำรอำจก ำหนดเพิ่มเติมตอ่ไป โดยเช็คหรือดรำฟต์ดงักลำ่วจะต้องลงวนัที่ที่
สัง่ซือ้ และขีดคร่อมเฉพำะสัง่จำ่ยในนำม “บญัชีจองซือ้กองทนุเปิดพรีมำเวสท์-อลิอนัซ์ จีไอ โกลบอล ไฮเพย์เอำท์ ฟันด์” ซึง่เป็นบญัชีเงินฝำกกระแส
รำยวนั ของธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) หรือบญัชีเงินฝำกอ่ืนใดทีบ่ริษัทจดักำรเปิดไว้เพ่ือรับเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำร
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำก่อนกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกโดยไมถื่อวำ่เป็นกำรแก้ไขโครงกำร นอกจำกนี ้ดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆที่
เกิดขึน้จำกบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นประโยชน์ของกองทนุ 
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ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็คหรือดรำฟต์ จะต้องยื่นช ำระให้เสร็จสิน้ก่อนเวลำเคลียร่ิงของธนำคำรพำณิชย์ภำยในวนัท ำกำร
ก่อนวนัท ำกำรสดุท้ำยที่เปิดเสนอขำยหน่วยลงทนุ โดยในวนัท ำกำรสดุท้ำยของกำรเปิดเสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับช ำระเงินคำ่
ซือ้หน่วยลงทนุ เฉพำะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทำ่นัน้ 
 
เม่ือบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ได้รับช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดักำร และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี จะออกหลกัฐำนกำรรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำนกำรช ำระเงิน ทัง้นี ้กำรจอง
ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือบริษัทจดักำร และ/หรือ ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ได้รับเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนแล้ว และ
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูกำรซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุแล้วเทำ่นัน้  
 
ในกรณีที่เช็คหรือดรำฟต์ดงักลำ่วถกูปฏิเสธกำรจำ่ยเงิน บริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) จะด ำเนินกำรยกเลิกรำยกำร
สัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทรำบ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ พร้อมใบยืนยนั ใบเสร็จรับเงิน และใบก ำกบัภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ย
ลงทนุ (ถ้ำม)ี ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทำงไปรษณีย์ภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะเพิกถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และขอคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้  
 
บริษัทจดักำรจะน ำเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้รับจำกผู้จองซือ้เข้ำบญัชีเงินฝำกที่บริษัทจดักำรเปิดไว้เพ่ือรับเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุซึง่บริษัทจดักำรได้
เปิดไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ และธนำคำรพำณิชย์อ่ืนภำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรกหรือไมเ่กินกวำ่ 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัปิดกำรเสนอ
ขำยครัง้แรก  
 
5.2.3.2. ATM  
บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำจะท ำกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ได้ระบไุว้ในค ำขอใช้บริกำร ATM ตำมจ ำนวนเงินที่สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุพร้อมทัง้คำ่ธรรมเนียมกำรใช้บริกำร ATM (ถ้ำม)ี ตำมอตัรำที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดทนัที ทัง้นี ้หำกเงินในบญัชีไมเ่พียงพอ 
ธนำคำรจะยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไมห่กัจำกบญัชีเงินฝำกของผู้สัง่ซือ้  
 
เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกเคร่ือง ATM เป็นเพียงเอกสำรบนัทกึรำยกำรเทำ่นัน้ ไมใ่ชห่ลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ์ บริษัทจดักำรจะถือ
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ์ และใช้อ้ำงอิงได้ หำกใบบนัทกึรำยกำรของเคร่ือง ATM นัน้
หมด ผู้สัง่ซือ้จะไมส่ำมำรถท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุได้  
 
กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนเคร่ือง ATM จะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดักำร ได้รับเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว และสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกที่
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทำ่นัน้  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผำ่นเคร่ือง ATM จะเพิกถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และขอคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็น
กรณีพิเศษ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ซึง่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะจดัสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุพร้อมใบยืนยนั ใบเสร็จรับเงิน และใบก ำกบัภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) ให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทำงไปรษณีย์ภำยใน 
30 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก  
 
5.2.3.3. อ่ืน ๆ 
ในกำรช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช ำระทัง้จ ำนวนด้วยเงิน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีควำมจ ำนงให้บริษัทจดักำรน ำ
เงินที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือจะน ำเงินทีไ่ด้รับช ำระคืนเม่ือครบก ำหนดอำยขุองกองทนุอ่ืนภำยใต้กำรจดักำรของ
บริษัทจดักำรมำช ำระเป็นคำ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ทัง้นี ้ตำมวิธีกำร หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่บริษัทจดักำรก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะน ำเงินที่ผู้
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ถือหน่วยลงทนุจะได้รับคืนดงักลำ่วเข้ำบญัชีเงินฝำกที่บริษัทจดักำรเปิดไว้เพ่ือรับเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุซึง่บริษัทจดักำรได้เปิดไว้กบัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ และธนำคำรพำณิชย์อ่ืนภำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรกหรือไมเ่กินกวำ่ 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัปิดกำรเสนอขำยครัง้แรก  
 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูกำรซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุแล้วเทำ่นัน้  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ พร้อมใบยืนยนั ใบเสร็จรับเงิน และใบก ำกบัภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ย
ลงทนุ (ถ้ำม)ี ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทำงไปรษณีย์ภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก 
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้แจ้งควำมประสงค์ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว จะเพิกถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และขอคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 
 
5.2.4. กำรจดัสรรหน่วยลงทนุ  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุตำมที่สัง่ซือ้ หลงัจำกที่บริษัทจดักำรได้รับช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนแล้ว  
 
ในกรณีที่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีผลให้จ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเกินกวำ่วงเงินที่บริษัทจดักำรสำมำรถจ ำหน่ำยได้ในระยะเวลำเสนอขำยครัง้
แรก กำรจดัสรรหน่วยลงทนุจะใช้หลกักำร “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) โดยยดึตำมเวลำ (time stamp) ที่ปรำกฏในระบบซือ้ขำย
หน่วยลงทนุของบริษัทจดักำรในกรณีทีส่ัง่ซือ้พร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่กำรจดัสรร บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจดัสรรตำมสดัสว่นจ ำนวน
หน่วยลงทนุทีส่ำมำรถจดัสรรได้ (pro rata) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้หำกบริษัทจดักำรพิจำรณำเห็นวำ่เพ่ือเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑ์
ที่ก ำหนดดงักลำ่วแตบ่ำงสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุและด ำเนินกำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมได้ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำเสนอ
ขำยครัง้แรกเม่ือมีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเกินกวำ่จ ำนวนเงินทนุโครงกำรที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือเกิน 2,000 ล้ำนบำท โดย
บริษัทจดักำรจะปิดประกำศ ให้ทรำบไว้ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ตอ่ไป 
 
5.2.5. กำรคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกำรเสนอขำยครัง้แรกไมไ่ด้รับกำรจดัสรรไมว่ำ่ทัง้หมดหรือบำงสว่น และหรือในกรณีที่บริษัทจดักำรต้องยตุิโครงกำร 
เน่ืองจำกไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุได้ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด หรือในกรณีที่มีกำรจดัสรรหน่วยลงทนุให้แกบ่คุคลใดหรือกลุม่
บคุคลเดียวกนัใดเกินกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) จะ
ช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ในอตัรำที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด คืนให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่
จำ่ยในนำมผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุภำยใน 1 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้สดุ
กำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกหรือวนัที่ยตุิโครงกำรแล้วแตก่รณี หำกบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำข้ำงต้น อนั
เน่ืองมำจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแตว่นัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้ จนถึง
วนัที่บริษัทช ำระเงินคำ่จองซือ้จนครบถ้วน เว้นแตบ่ริษัทจดักำรจะได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนให้ด ำเนินกำรโครงกำรตอ่ไปได้ 
 
5.2.6. เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  
(1) กรณีบคุคลธรรมดำ  
ส ำเนำบตัรประชำชน ซึง่ลงนำมรับรองควำมถกูต้อง  
(2) กรณีนิติบคุคล  
ก) ส ำเนำหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย์  
ข) ส ำเนำหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
ค) ตวัอยำ่งลำยมือชื่อของผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขกำรลงนำม  
ง) ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล  
จ) หนงัสือรับรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ ำนำจ  
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ทัง้นี ้เอกสำรดงักลำ่วจะต้องลงนำมรับรองควำมถกูต้อง 
 
5.2.7. ข้อจ ำกดัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดักำรขอปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุส ำหรับผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลอเมริกนั (US Person) ตำมเจตนำรมณ์และข้อก ำหนดของกองทนุ Allianz GIP 
– RCM Global High Payout Fund ดงัมีรำยละเอียดปรำกฏอยูใ่นหนงัสือชีช้วนของกองทนุดงักลำ่ว ซึง่มีค ำจ ำกดัควำม ของ “บคุคลอเมริกนั” (US 
Person) ดงันี ้ 
 
“บคุคลอเมริกนั” หมำยถึง บคุคลธรรมดำซึง่มีภมิูล ำเนำอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำ,ห้ำงหุ้นสว่นหรือบริษัท ซึง่ได้จดักำรหรือจดัตัง้ภำยใต้กฎหมำยของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ, กองมรดกใด ๆ ซึง่ผู้จดักำรหรือผู้บริหำรกองมรดกเป็นบคุคลอเมริกนั, ทรัสต์ใด ๆ ซึง่ทรัสตีเป็นบคุคลอเมริกนั, ตวัแทนหรือสำขำ
ของนิติบคุคลตำ่งด้ำว ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำ, บญัชีที่มิได้มอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนจดักำร หรือบญัชีในลกัษณะเดียวกนั (เว้นแต ่ในกรณีของ
กองมรดกและ ทรัสต์) ที่ถือโดยดีลเลอร์หรือผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบญัชีไว้เพ่ือประโยชน์ของบคุคลอเมริกนั, บญัชีทีม่อบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนจดักำร หรือ
บญัชีในลกัษณะเดียวกนั (เว้นแต ่ในกรณีของกองมรดกและทรัสต์) ที่ถือโดยดีลเลอร์หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ซึง่บคุคลดงักลำ่วได้จดักำร จดัตัง้ หรือมี
ภมิูล ำเนำอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำ (ในกรณีเป็นบคุคลธรรมดำ) หรือห้ำงหุ้นสว่นหรือบริษัทใดๆ ที่จดัตัง้ภำยใต้กฎหมำยอ่ืนและจดัตัง้โดยบคุคล
อเมริกนัโดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ซึง่มิได้จดทะเบียนภำยใต้พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์อเมริกำ เว้นแตห้่ำงหุ้นสว่นหรือบริษัท
ดงักลำ่วจะได้จดัตัง้และเป็นเจ้ำของโดยนกัลงทนุที่ได้รับกำรรับรอง (ตำมค ำจ ำกดัควำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ 501(a) ภำยใต้พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์
อเมริกำ) ซึง่มิใชบ่คุคลธรรมดำ กองมรดก หรือทรัสต์ แตไ่มร่วมถึงบญัชีที่มอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนจดักำร หรือบญัชใีนลกัษณะเดียวกนั (เว้นแต ่ในกรณี
ของกองมรดกและทรัสต์) ซึง่มีวตัถปุระสงค์ในกำรแสวงผลประโยชน์หรือถือครองแทนบคุคลที่ไมใ่ชอ่เมริกนั ที่ถือครองโดยดีลเลอร์หรือผู้ เช่ียวชำญดแูล
ผลประโยชน์ได้จดักำร จดัตัง้ หรือมีภมิูล ำเนำอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำ (ในกรณีเป็นบคุคลธรรมดำ), กองมรดกใดๆ ซึง่ผู้จดักำรหรือผู้บริหำรกองมรดก
ที่ประกอบวิชำชีพเชน่วำ่นัน้เป็นบคุคลอเมริกนั ถ้ำหำกวำ่ผู้จดักำรหรือผู้บริหำรกองมรดก ผู้ซึง่ไมใ่ชบุ่คคลอเมริกนัมีอ ำนำจทัง้หมดหรือมีสว่นร่วมในกำร
ตดัสินใจลงทนุในเร่ืองที่เก่ียวกบัสินทรัพย์ของกองมรดก และกองมรดกอยูภ่ำยใต้กฎหมำยตำ่งประเทศ, ทรัสต์ใดๆ ซึง่ทรัสตีที่ประกอบวิชำชีพเชน่วำ่นัน้
เป็นบคุคลอเมริกนั เว้นแตท่รัสตผีู้ซึง่ไมใ่ชบ่คุคลอเมริกนัมีอ ำนำจทัง้หมดหรือมีสว่นร่วมในกำรตดัสินใจลงทนุในเร่ืองที่เก่ียวกบัสินทรัพย์ของทรัสต์ และ
ไมมี่ผู้ รับประโยชน์ของทรัสต์ (หรือไมมี่ผู้ก่อกำร ในกรณีที่ทรัสต์ถกูเพิกถอน) คนใดเป็นบคุคลอเมริกนั, แผนสวสัดิกำรลกูจ้ำงซึง่จดัตัง้หรือด ำเนินกำร
ภำยใต้กฎหมำยของประเทศอ่ืนนอกเหนือจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ และตำมธรรมเนียมปฏิบตัิและเอกสำรของประเทศดงักลำ่ว, ตวัแทนหรือส ำนกังำน
สำขำของบคุคลอเมริกนัซึง่ตัง้อยูน่อกประเทศสหรัฐอเมริกำ หำกตวัแทนหรือส ำนกังำนสำขำประกอบธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมำย และตวัแทนหรือ
ส ำนกังำนสำขำประกอบธุรกิจประกนัภยัหรือธนำคำรพำณิชย์ และอยูภ่ำยใต้กฎหมำยเก่ียวกบัประกนัภยัหรือธนำคำรพำณิชย์ในประเทศที่ตวัแทนหรือ
ส ำนกังำนสำขำตัง้อยู ่
 
บริษัทจดักำรจะไมจ่ดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่เป็นบคุคลข้ำงต้นในกำรเสนอขำยครัง้แรก โดยบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) จะช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ในอตัรำที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด คนืให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จำ่ยในนำมผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุภำยใน 1 
เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้สดุกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก หำกบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำข้ำงต้น อนั
เน่ืองมำจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะช ำระดอกเบีย้ในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี นบัแตว่นัทีค่รบก ำหนดเวลำนัน้ จนถึง
วนัที่บริษัทช ำระเงินคำ่จองซือ้จนครบถ้วน เว้นแตบ่ริษัทจดักำรจะได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนให้ด ำเนินกำรโครงกำรตอ่ไปได้  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
 
6.1. ชอ่งทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

- บริษัทจดักำร 
- ATM 
- หกับญัชี 
- Internet 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหร่ือรับซือ้คืน 
- Tele-bank 
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6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

6.2.1. วิธีกำรขอรับหนงัสือชีช้วน ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ :  
 
ภำยหลงัจำกระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก ผู้สนใจสำมำรถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญัทีผู่้ลงทนุควรทรำบ ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำ
ขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุ (ถ้ำมี)  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงกำรไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และสถำนทีต่ิดตอ่ของผู้สนบัสนุน (ถ้ำมี) เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรแจกจำ่ยแกผู่้ที่สนใจจะลงทนุ  
 
6.2.2. วิธีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
6.2.2.1. บริษัทจดักำร  
 
ผู้สนใจจะต้องสัง่ซือ้เป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่ 2,000 บำท ในกำรสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ โดยช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินโอน ค ำสัง่หกับญัชี เช็ค หรือ
ดรำฟต์ ของธนำคำรทีส่ำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส ำนกังำนของผู้สนบัสนนุที่รับค ำสัง่ซือ้ หรือกำรช ำระเงินด้วยวิธีกำรอ่ืนใดที่อำจ
เพ่ิมเติมในภำยหลงัซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีสัง่ซือ้ด้วยเช็ค ผู้สัง่ซือ้จะต้อง
ลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสัง่ซือ้ และขีดคร่อมสัง่จำ่ยในนำม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอำท์” ซึง่บริษัทจดักำรจะเปิดเป็น
บญัชีออมทรัพย์ หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึง่บริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวนัของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยโูอบี ธนำคำรฮอ่งกง
และเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ บมจ. ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร 
แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เพื่อรำยยอ่ย บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยยอ่ย หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม เม่ือ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรและเงินคำ่สัง่ซือ้วำ่ครบถ้วนและถกูต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะสง่มอบส ำเนำค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ลงนำมรับรองควำมถกูต้อง
แล้วแก่ผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐำนตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคำ่
ขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ และคำ่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วยงัไมส่ำมำรถน ำเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ที่ธนำคำร
พำณิชย์ในเขตกรุงเทพมหำนคร ไมว่ำ่ด้วยเหตใุดก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือวำ่รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น ำคำ่
ซือ้หน่วยลงทนุเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลำ่วได้ โดยบริษัทจดักำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุนัน้ ซึง่
ได้รับกำรรับรองจำกผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุทีผู่้ซือ้จะได้รับ  
 
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ หรือกำรช ำระด้วยวิธีอ่ืนใดถกูปฏิเสธกำรจำ่ยเงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะระงบักำรขำยหน่วยลงทนุให้กบัผู้ สัง่ซือ้นัน้และจะ
ด ำเนินกำรให้ผู้สนบัสนนุแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทรำบทำงโทรศพัท์ หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
 
ในกำรช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใชก่รณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินเต็มมลูคำ่จะหกั
กลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไมไ่ด้  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช ำระเงินคำ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วไมว่ำ่ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุท ำกำรเพิ่มจ ำนวนหนว่ยลงทนุภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่
หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำขำย และจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีผู่้ซือ้จะได้รับ  
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อนึ่ง มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำขำยหน่วยลงทนุจะต้องได้รับกำรรับรองจำกผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
6.2.2.2. ผู้สนบัสนนุ :  
 
ผู้สนใจจะต้องสัง่ซือ้เป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่ 2,000 บำท ในกำรสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ โดยช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินโอน ค ำสัง่หกับญัชี เช็ค หรือ
ดรำฟต์ ของธนำคำรทีส่ำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัส ำนกังำนของผู้สนบัสนนุที่รับค ำสัง่ซือ้ หรือกำรช ำระเงินด้วยวิธีกำรอื่นใดที่อำจ
เพ่ิมเติมในภำยหลงัซึง่บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีสัง่ซือ้ด้วยเช็ค ผู้สัง่ซือ้จะต้อง
ลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสัง่ซือ้ และขีดคร่อมสัง่จำ่ยในนำม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอำท์” ซึง่บริษัทจดักำรจะเปิดเป็น
บญัชีออมทรัพย์ หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ. กรุงศรี” ซึง่บริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวนัของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยโูอบี ธนำคำรฮอ่งกง
และเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ บมจ. ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร 
แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เพื่อรำยยอ่ย บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยยอ่ย หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม เม่ือ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรและเงินคำ่สัง่ซือ้วำ่ครบถ้วนและถกูต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะสง่มอบส ำเนำค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ลงนำมรับรองควำมถกูต้อง
แล้วแก่ผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐำนตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคำ่
ขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ และคำ่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วยงัไมส่ำมำรถน ำเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ที่ธนำคำร
พำณิชย์ในเขตกรุงเทพมหำนคร ไมว่ำ่ด้วยเหตใุดก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือวำ่รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น ำคำ่
ซือ้หน่วยลงทนุเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลำ่วได้ โดยบริษัทจดักำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุนัน้ ซึง่
ได้รับกำรรับรองจำกผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุทีผู่้ซือ้จะได้รับ  
 
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ หรือกำรช ำระด้วยวิธีอ่ืนใดถกูปฏิเสธกำรจำ่ยเงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะระงบักำรขำยหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้และจะ
ด ำเนินกำรให้ผู้สนบัสนนุแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทรำบทำงโทรศพัท์ หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
 
ในกำรช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใชก่รณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินเต็มมลูคำ่จะหกั
กลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไมไ่ด้  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช ำระเงินคำ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วไมว่ำ่ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุท ำกำรเพิ่มจ ำนวนหนว่ยลงทนุภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่
หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุนัน้ เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำขำย และจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีผู่้ซือ้จะได้รับ  
 
อนึ่ง มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำขำยหน่วยลงทนุจะต้องได้รับกำรรับรองจำกผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
6.2.2.3. วิธีกำรซือ้ผ่ำนเคร่ือง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผู้สัง่ซือ้สำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่ 2,000 บำท ในกำรสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ ด้วยบตัร ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ผ่ำน
เคร่ือง ATM ของธนำคำรได้ทกุวนัระหวำ่งเวลำให้บริกำร ATM ของธนำคำร โดยปฏิบตัติำมขัน้ตอน กำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหน้ำจอเคร่ือง ATM จนครบ
ทกุขัน้ตอน บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะท ำกำรหกัเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมทัง้คำ่ธรรมเนียมกำรใช้บตัร ATM ข้ำมเขตหกับญัชีของธนำคำร (ถ้ำม)ี 
จำกบญัชีเงินฝำกที่ได้ระบไุว้ในค ำขอใช้บริกำรบตัร ATM ของธนำคำร ในทนัที ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วย
ลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บั
ดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
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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 ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึง่
บริษัทจดักำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณหนว่ยลงทนุ  
 
เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกเคร่ือง ATM เป็นเพียงเอกสำรบนัทกึรำยกำรเทำ่นัน้ ไมใ่ชห่ลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอยำ่งสมบรูณ์ บริษัทจดักำรจะ
ถือหลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ์ และใช้อ้ำงอิงได้  
 
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผำ่นเคร่ือง ATM จำกระบบงำนของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำนัน้ ธนำคำรในฐำนะผู้สนบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ได้รับแจ้ง
จำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.2.4. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้สัง่ซือ้สำมำรถขอใช้บริกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ โดยกรอกแบบฟอร์มกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ พร้อมหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำก
ธนำคำรพำณิชย์ ในกรณีทีผู่้สัง่ซือ้มีควำมประสงค์ที่จะช ำระคำ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำด้วยบตัรเครดติซึง่จะต้องปฏิบตัิตำมเงื่อนไขที่บริษัทจดักำร
ก ำหนด ผู้สัง่ซือ้จะต้องกรอกรำยละเอียดในหนงัสือยืนยนักำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิต ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บช ำระด้วย
บตัรเครดิต โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนจะด ำเนินกำรให้มีกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนเงินรำยงวดในวนัที่ที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุก ำหนดเพื่อเป็นคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่วนัดงักลำ่วเป็นวนัหยดุท ำกำร และผู้ ถือหน่วยลงทนุมิได้แจ้งกำรเลื่อนกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือ
บญัชีบตัรเครดติไว้ตอ่บริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตส ำหรับงวดดงักลำ่วในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไปทกุครัง้  
 
ในกำรก ำหนดงวดกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถเลอืกซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำทกุสปัดำห์ ทกุเดือน หรืองวดอ่ืนใดตำม
ควำมประสงค์  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำของผู้สัง่ซือ้ ในกรณีที่บริษัทจดักำรพบวำ่เอกสำรหรือข้อมลูที่ได้รับจำกผู้สัง่ซือ้ไม่
ถกูต้องครบถ้วน หรือ ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตดงักลำ่วข้ำงต้น 3 งวด ติดตอ่กนั  
 
ข) กำรให้บริกำร  
 
1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชบีตัรเครดิตแล้วแตก่รณี ในงวดแรก หลงัจำกที่ผู้สัง่ซือ้กรอกและยื่นแบบฟอร์มกำรซือ้
หน่วยลงทนุแบบประจ ำ พร้อมหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกหรือหนงัสือยืนยนักำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดิตครบถ้วนแล้ว ไมน้่อยกวำ่ 7 วนั  
 
2) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ สำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำเป็นรำยงวด ๆ ละ เทำ่ ๆ กนั โดยระบจุ ำนวนเงินที่ต้องกำรสัง่ซือ้ในแตล่ะงวดเป็นจ ำนวนเงิน
บำทถ้วน ขัน้ต ่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคำ่ขัน้ต ่ำ
ของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) บริษัทจดักำรจะหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบญัชีบตัรเครดิตตำมหนงัสือยืนยันกำร
ช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยบตัรเครดติ ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดักำร
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มิได้รับเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดติหรือธนำคำรทีผู่้สัง่ซือ้มีบญัชีบตัรเครดติอยู ่ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ ไมว่ำ่
ด้วยสำเหตใุด บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในงวดนัน้ และจะยกเลิกรำยกำรซือ้ของงวดดงักลำ่ว ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะ
ด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชบีตัรเครดิตส ำหรับงวดถดัไปตำมปกติ  
 
4) บริษัทจดักำร จะใช้รำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุที่สำมำรถผ่ำนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่
ธนำคำรพำณิชย์ในเขตกรุงเทพมหำนครได้ ซึง่เป็นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณหน่วยลงทนุ  
 
5) นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุซึง่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำร จะสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบก ำกบัภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย์ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่
ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
6) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักลำ่ว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์หรือบญัชีบตัรเครดิตเทำ่นัน้ โดย
เป็นคำ่ธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทผู้ออกบตัรเครดิตเรียกเก็บ เม่ือมีค ำสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชบีตัร
เครดิตแล้วแตก่รณี  
 
ค) เง่ือนไขกำรให้บริกำร  
 
1) ในกรณีที่บริษัทจดักำรได้หกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหนว่ยแล้ว ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ำมำรถเพิกถอนรำยกำรดงักลำ่วซึ่งเป็น
รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุได้ ไมว่ำ่สำเหตใุด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร 
โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถยกเลิกกำรใช้บริกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำได้ โดยแจ้งยกเลิกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำตอ่บริษัทจดักำร บริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรยกเลิกกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์หรือบญัชบีตัรเครดิตภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ได้รับกำรแจ้งยกเลิก
ดงักลำ่วจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีกำรขอแก้ไขรำยละเอียดเก่ียวกบักำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแจ้งกำรขอแก้ไขตอ่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุลว่งหน้ำ
ไมน้่อยกวำ่ 7 วนั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไมช่กัช้ำ  
 
3) ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบกำรให้บริกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขข้อผิดพลำดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่
ได้รับแจ้งจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรแก้ไขที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด (ถ้ำมี)  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง 
 
5) ผู้ลงทนุสำมำรถขอใช้บริกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำผ่ำนชอ่งทำงอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจดักำร รวมถึงชอ่งทำงอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกตอ่ผู้ลงทนุ โดยให้มีวิธีกำรขอใช้บริกำร ลกัษณะของกำรให้บริกำร และเง่ือนไขกำรให้บริกำร เป็นไปตำมข้อก ำหนดของชอ่งทำงนัน้ๆ 
 
6) ผู้ลงทนุสำมำรถขอใช้บริกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำโดยติดตอ่กบัผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่มีบริกำรรับค ำสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุแบบประจ ำ ทัง้นี ้กำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำดงักลำ่วอำจมีวิธีปฏิบตัิที่แตกตำ่งไปจำกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำกบับริษัทจดักำรโดยตรง 
ผู้ลงทนุจงึควรศกึษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำของผู้สนับสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้เข้ำใจ
ก่อนกำรลงทนุ 
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6.2.2.5. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่สำมำรถขอ
เอกสำรดงักลำ่วได้ที่บริษัทจดักำร หรือช ำระคำ่ซือ้โดยกำรหกับญัชีบตัรเครดิต ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนใน
หวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัสง่รหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบโทรศพัท์อตัโนมัติของบริษัทจดักำร ซึง่ผู้ ถือรหสั
ประจ ำตวัต้องเก็บรักษำไว้เป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้ำของรหสัประจ ำตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ท ำรำยกำรผำ่นทำงระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใช้บริกำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนหมำยเลขโทรศพัท์ทีบ่ริษัท
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 ำกำรซือ้ขำยถัดมำ ซึง่
บริษัทจดักำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณหนว่ยลงทนุ  
 
ในกรณีที่กำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไมส่ำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นำคำรพำณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหำนครได้ ไมว่ำ่ด้วยเหตใุดก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือวำ่รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น ำคำ่ซือ้หน่วย
ลงทนุเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลำ่วได้ โดยบริษัทจดักำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับกำร
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดักำรมิได้รับเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรที่ผู้สัง่ซือ้มีบญัชี
บตัรเครดิตอยู ่ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่ว  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ซือ้ ภำยใต้หลกัฐำนทีป่รำกฏอยูท่ี่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอ้ำงอิงเทำ่นัน้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินบำท โดยสัง่ซือ้ขัน้ต ่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรให้ท ำรำยกำรสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคำ่ขัน้ต ่ำ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรก ำหนดมลูคำ่สงูสดุของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำร
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชีไมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถหกัเงินคำ่ซือ้ได้หรือรำยกำรค ำสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่ำ่ด้วยสำเหตใุด บริษัทจดักำรหรือ
ผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สำมำรถใช้บริกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้ตำมปกติ  
 
อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักลำ่ว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เทำ่นัน้ โดยเป็นคำ่ธรรมเนียม
ตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค ำสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
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ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอำ่นค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้อง ภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ให้เพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสำรของผู้สัง่ซือ้ สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้
เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์และอ้ำงอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับ
เอกสำรแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุเม่ือรำยกำรซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.2.6. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิหรือ
อินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดังกลำ่วได้ที่
บริษัทจดักำร หรือช ำระคำ่ซือ้โดยกำรหกับญัชีบตัรเครดติ ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสำร
หลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัช”ี และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผำ่นบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัสง่รหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อใช้ในกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร ซึง่ผู้ ถือรหสัประจ ำตวั
ต้องเก็บรักษำไว้เป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใชเ่จ้ำของรหสัประจ ำตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุท ำรำยกำร
ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใช้บริกำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจดักำร
ก 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 ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึง่
บริษัทจดักำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณหนว่ยลงทนุ  
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ในกรณีที่กำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไมส่ำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ทีธ่นำคำรพำณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหำนครได้ ไมว่ำ่ด้วยเหตใุดก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือวำ่รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่วเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น ำคำ่ซือ้หน่วย
ลงทนุเข้ำบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไว้ดงักลำ่วได้ โดยบริษัทจดักำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับกำร
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณหน่วยลงทนุ  
ในกรณีที่ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดักำรมิได้รับเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรทีผู่้สัง่ซือ้มีบญัชี
บตัรเครดิตอยู ่ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลำ่ว  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ซือ้ ภำยใต้หลกัฐำนทีป่รำกฏอยูท่ี่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอ้ำงอิงเทำ่นัน้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินบำท โดยสัง่ซือ้ขัน้ต ่ำ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรให้ท ำรำยกำรสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคำ่ขัน้ต ่ำ และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรก ำหนดมลูคำ่สงูสดุของกำรท ำ
รำยกำรในแตล่ะครัง้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผู้สัง่ซือ้ที่ได้ระบไุว้ในหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบญัชีไมเ่พียงพอ หรือบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถหกัเงินคำ่ซือ้ได้หรือรำยกำรค ำสัง่ไมส่มบรูณ์ไมว่ำ่ด้วยสำเหตใุด บริษัทจดักำรหรือ
ผู้สนบัสนนุจะยกเลิกค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้สำมำรถใช้บริกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหมไ่ด้ตำมปกติ  
 
อนึ่ง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักลำ่ว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เทำ่นัน้ โดยเป็นค่ำธรรมเนียม
ตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเม่ือมีค ำสัง่ขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้จะต้องอำ่นค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ผู้
สัง่ซือ้จะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้อง ภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรให้แก่ผู้สัง่ซือ้แล้ว  
 
2) เม่ือผู้สัง่ซือ้กดยืนยนัควำมถกูต้องแล้วและมีควำมประสงค์จะท ำกำรเพิกถอนรำยกำร จะต้องท ำกำรยกเลิกรำยกำรนัน้ภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัที่
ท ำรำยกำร ซึง่ถ้ำเกินก ำหนดเวลำดงักลำ่วจะเพิกถอนรำยกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำ
ให้เพิกถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์และอ้ำงอิงได้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุเม่ือ
รำยกำรซือ้สมบรูณ์แล้ว  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.2.7. วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วได้ทีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุ จะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนทกุครัง้  
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ผู้ลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่ 2,000 บำท ในกำรสัง่ซือ้แตล่ะครัง้ โดยบมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำจะท ำกำรหกัเงินคำ่ซือ้
หน่วยลงทนุพร้อมทัง้คำ่ธรรมเนียมกำรให้บริกำร (ถ้ำมี) จำกบญัชีเงินฝำกที่ได้ระบไุว้ในทนัที ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรให้ท ำรำยกำรสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคำ่ขัน้ต ่ำ และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรก ำหนดมลูคำ่สงูสดุของกำรท ำ
รำยกำรในแตล่ะครัง้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
ผู้ลงทนุสำมำรถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำก ำหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏบิตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ให้ถือวำ่เป็นกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 
15.30 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึง่บริษัทจดักำรจะ
ใช้รำคำขำยหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณหน่วยลงทนุ  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ช ำระเงินคำ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วไมว่ำ่ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทุนได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของ
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุ  
 
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนบัสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ได้รับแจ้งจำกผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.2.8. กำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนชอ่งทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกตอ่ลงทนุ โดย
บริษัทจดักำรจะแจ้งกำรเพ่ิมเติมชอ่งทำงดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 3 วนัท ำกำร และปิดประกำศให้ผู้ลงทนุ
ทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 3 วนัท ำกำรกอ่นวนัเร่ิมให้บริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.3. กำรจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีที่มีกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและหรือกรณีที่เป็นกองทนุปลำยทำงที่มีกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุซึง่ท ำให้กำรเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหนำ่ยได้
ส ำหรับกำรสัง่ซือ้และหรือกำรสัง่สบัเปลี่ยนดงักลำ่ว มีจ ำนวนเพ่ิมขึน้เกินกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุของโครงกำรที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจดักำรจะท ำกำร
จดัสรรหน่วยลงทนุตำมสดัสว่นจ ำนวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ซือ้และหรือสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้และหรือผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ จนเต็มตำม
จ ำนวนหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรที่ได้จดทะเบียนไว้ โดยในกรณีกำรสัง่ซือ้ บริษัทจดักำรจะท ำกำรคืนเงินคำ่สัง่ซือ้ที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรร โดยออกเป็น
เช็คขีดคร่อมและจดัสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูใ่นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือโอนเงินเข้ำบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุตำมที่ได้ระบไุว้ในใบค ำขอ
เปิดบญัชีกองทนุ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัจำกวนัทีส่ัง่ซือ้โดยไมมี่ดอกเบีย้ และในกรณีกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรลบหน่วย
ลงทนุจำกกองทนุต้นทำง ตำมสดัสว่นที่ได้รับจดัสรรเข้ำกองทนุปลำยทำง  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจ้งทำงโทรศพัท์หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) ทกุครัง้แก่ผู้สัง่ซือ้หรือผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ไมไ่ด้
รับกำรจดัสรรหน่วยลงทนุเต็มตำมจ ำนวนที่สัง่ซือ้หรือสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด เว้นแต่
ในกรณีเข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ วำ่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่
ของบริษัทจดักำร 
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6.2.4. กำรคืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6.2.3 
 
6.2.5. เง่ือนไขกำรขำยหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวรก็ได้ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้
ลงทนุทรำบลว่งหน้ำก่อนกำรใช้สทิธิปิดรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไว้ใน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัตอ่ไปนีโ้ดยไมต้่องให้เหตผุลใด ๆ  
 
(1) ค ำสัง่ซือ้ที่จะมีผลให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกวำ่ร้อยละ 5 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  
 
(2) เพ่ือรักษำผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยูก่่อนแล้ว โดยพิจำรณำจำกมลูคำ่กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึง่อำจมีผลกระทบตอ่ประสทิธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุ หรือไมเ่ป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิม 
หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่กองทนุรวมได้  
 
(3) กรณีที่บริษัทจดักำรทรำบวำ่เอกสำรหรือข้อมลูที่ได้รับจำกผู้ลงทนุไมถ่กูต้องตำมควำมเป็นจริง หรือไม่เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรได้จ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ
กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แตว่นัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุได้เต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบียนไปจนกวำ่บริษัทจดักำรจะเห็นสมควรที่จะ
ท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป โดยจะประกำศลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำรไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6.2.6. เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  
 
ในกรณีที่ยงัมิได้เปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผู้จองซือ้จะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร เพื่อประโยชน์ในกำรติดตอ่ท ำรำยกำรซือ้ ขำยคืน 
หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำร โดยผู้จองซือ้ต้องกรอกรำยละเอียดและข้อควำมตำ่งๆ ในค ำขอเปิด
บญัชีกองทนุอยำ่งถกูต้องและตำมควำมจริงพร้อมทัง้แนบเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดำ  
 
ก) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึง่ลงนำมรับรองควำมถกูต้อง  
 
กรณีนิติบคุคล  
 
ก) ส ำเนำหนงัสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ซึง่กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมรับรองควำมถกูต้อง  
 
ข) ส ำเนำหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท  
 
ค) ตวัอยำ่งลำยมือชื่อกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำม และหรือผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขกำรลงนำม  
 
ง) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิตบิคุคลซึง่ลงนำมรับรองควำมถกูต้อง  
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จ) หนงัสือมอบอ ำนำจในกรณีผู้ มีอ ำนำจลงนำมแทนนิตบิคุคลไมไ่ด้เป็นกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมที่ระบใุนหนงัสอืรับรองกระทรวงพำณิชย์  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดักำรจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุเหลำ่นัน้ เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐำนะผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเป็นผู้ รับเงินที่ได้จำกกำร
ขำยคืนหนว่ยลงทนุหรือเงินปันผล (ถ้ำมี)  
 
6.2.7. วนัและเวลำท ำกำรขำยหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะเปิดรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 20 วนัท ำกำรหลงัจำกปิดกำรเสนอขำยครัง้แรก โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถท ำกำรสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุได้ที่บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) หรือชอ่งทำงตำ่งๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร ได้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ย
ลงทนุ ในระหวำ่งเวลำเร่ิมเปิดท ำกำร – 15.30 น. โดยบริษัทจดักำรจะประกำศวนัที่มิใชว่นัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุให้ทรำบลว่งหน้ำ โดยปิดประกำศ 
ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)  
ทัง้นี ้วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไว้ในรำยละเอียดโครงกำร ซึง่เป็นวนัที่ตำมปฏิทินที่เป็นวนัท ำกำร
ตำมปกติของบริษัทจดักำร และวนัท ำกำรของประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ และวนัท ำกำรของประเทศที่เก่ียวข้องกบักำรลงทนุในตำ่งประเทศ (ถ้ำม)ี หรือ
ตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนดเพ่ิมเติม  
 
เง่ือนไขอ่ืนๆ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปลี่ยนแปลง วนั เวลำ และวิธีกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ดงันี  ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรอำจจะท ำกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด วนัและเวลำในกำรรับค ำสัง่ซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหำกเห็นวำ่เกิด
เหตกุำรณ์ใดๆ ที่สง่ผลกระทบตอ่กำรสง่ค ำสัง่ซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศ หรืออำจมีผลกระทบตอ่ระยะเวลำ
กำรช ำระเงินหรือรับช ำระเงินคำ่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศ หรืออำจมีผลให้ไมส่ำมำรถหำหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตำม
วตัถปุระสงค์และนโยบำยกำรลงทนุได้ หรือกรณีที่เห็นวำ่อำจก่อเกิดผลเสียหำยใดๆ แก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ หรือเห็นวำ่กองทนุอยูใ่น
ภำวะที่ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินของกองทนุได้อยำ่งสมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ โดย
ปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นหลกั  
 
(2) ในกรณีที่วนัท ำกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว ตรงกบัวนัที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยมีค ำสัง่ให้เป็นวนัหยดุกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ซึง่อำจเป็นวนัที่บริษัทจดักำรเปิด
ท ำกำรแตมี่ค ำสัง่ให้เป็นวนัหยดุกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ) บริษัทจดักำรจะเลื่อนกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออกไปเป็นวนัท ำกำรถดัไป  
 
6.2.8. ข้อจ ำกดัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอปฏิเสธกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุส ำหรับผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลอเมริกนั (US Person) ตำมเจตนำรมณ์และข้อก ำหนดของกองทนุ AllianzGI 
Global High Payout Fund ดงัมีรำยละเอียดปรำกฏอยูใ่นหนงัสือชีช้วนของกองทนุดงักลำ่ว ซึง่มีค ำจ ำกดัควำม ของ “บคุคลอเมริกนั” (US Person) 
ดงันี ้ 
 
“บคุคลอเมริกนั” หมำยถึง บคุคลธรรมดำซึง่มีภมิูล ำเนำอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำ,ห้ำงหุ้นสว่นหรือบริษัท ซึง่ได้จดักำรหรือจดัตัง้ภำยใต้กฎหมำยของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ, กองมรดกใด ๆ ซึง่ผู้จดักำรหรือผู้บริหำรกองมรดกเป็นบคุคลอเมริกนั, ทรัสต์ใด ๆ ซึง่ทรัสตีเป็นบคุคลอเมริกนั, ตวัแทนหรือสำขำ
ของนิติบคุคลตำ่งด้ำว ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำ, บญัชีที่มิได้มอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนจดักำร หรือบญัชีในลกัษณะเดียวกนั (เว้นแต ่ในกรณีของ
กองมรดกและ ทรัสต์) ที่ถือโดยดีลเลอร์หรือผู้ดแูลผลประโยชน์หรือบญัชีไว้เพ่ือประโยชน์ของบคุคลอเมริกนั, บญัชีทีม่อบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนจดักำร หรือ
บญัชีในลกัษณะเดียวกนั (เว้นแต ่ในกรณีของกองมรดกและทรัสต์) ที่ถือโดยดีลเลอร์หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ซึง่บคุคลดงักลำ่วได้จดักำร จดัตัง้ หรือมี
ภมิูล ำเนำอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำ (ในกรณีเป็นบคุคลธรรมดำ) หรือห้ำงหุ้นสว่นหรือบริษัทใดๆ ที่จดัตัง้ภำยใต้กฎหมำยอ่ืนและจดัตัง้โดยบคุคล
อเมริกนัโดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ซึง่มิได้จดทะเบียนภำยใต้พระรำชบญัญตัิหลักทรัพย์อเมริกำ เว้นแตห้่ำงหุ้นสว่นหรือบริษัท



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอำท์                                                                         14/01/2020    Page 38 

ดงักลำ่วจะได้จดัตัง้และเป็นเจ้ำของโดยนกัลงทนุที่ได้รับกำรรับรอง (ตำมค ำจ ำกดัควำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ 501(a) ภำยใต้พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์
อเมริกำ) ซึง่มิใชบ่คุคลธรรมดำ กองมรดก หรือทรัสต์ แตไ่มร่วมถึงบญัชีที่มอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนจดักำร หรือบญัชใีนลกัษณะเดียวกนั (เว้นแต ่ในกรณี
ของกองมรดกและทรัสต์) ซึง่มีวตัถปุระสงค์ในกำรแสวงผลประโยชน์หรือถือครองแทนบคุคลที่ไมใ่ชอ่เมริกนั ที่ถือครองโดยดีลเลอร์หรือผู้ เช่ียวชำญดแูล
ผลประโยชน์ได้จดักำร จดัตัง้ หรือมีภมิูล ำเนำอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมริกำ (ในกรณีเป็นบคุคลธรรมดำ), กองมรดกใดๆ ซึง่ผู้จดักำรหรือผู้บริหำรกองมรดก
ที่ประกอบวิชำชีพเชน่วำ่นัน้เป็นบคุคลอเมริกนั ถ้ำหำกวำ่ผู้จดักำรหรือผู้บริหำรกองมรดก ผู้ซึง่ไมใ่ชบ่คุคลอเมริกนัมีอ ำนำจทัง้หมดหรือมีสว่นร่วมในกำร
ตดัสินใจลงทนุในเร่ืองที่เก่ียวกบัสินทรัพย์ของกองมรดก และกองมรดกอยูภ่ำยใต้กฎหมำยตำ่งประเทศ, ทรัสต์ใดๆ ซึง่ ทรัสตีที่ประกอบวิชำชีพเชน่วำ่นัน้
เป็นบคุคลอเมริกนั เว้นแตท่รัสตผีู้ซึง่ไมใ่ชบ่คุคลอเมริกนัมีอ ำนำจทัง้หมดหรือมีสว่นร่วมในกำรตดัสินใจลงทนุในเร่ืองที่เก่ียวกบัสินทรัพย์ของทรัสต์ และ
ไมมี่ผู้ รับประโยชน์ของทรัสต์ (หรือไมมี่ผู้ก่อกำร ในกรณีที่ทรัสต์ถกูเพิกถอน) คนใดเป็นบคุคลอเมริกนั, แผนสวสัดิกำรลกูจ้ำงซึง่จดัตัง้หรือด ำเนินกำร
ภำยใต้กฎหมำยของประเทศอ่ืนนอกเหนือจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ และตำมธรรมเนียมปฏิบตัิและเอกสำรของประเทศดงักลำ่ว, ตวัแทนหรือส ำนกังำน
สำขำของบคุคลอเมริกนัซึง่ตัง้อยูน่อกประเทศสหรัฐอเมริกำ หำกตวัแทนหรือส ำนกังำนสำขำประกอบธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมำย และตวัแทนหรือ
ส ำนกังำนสำขำประกอบธุรกิจประกนัภยัหรือธนำคำรพำณิชย์ และอยูภ่ำยใต้กฎหมำยเก่ียวกบัประกนัภยัหรือธนำคำรพำณิชย์ในประเทศที่ตวัแทนหรือ
ส ำนกังำนสำขำตัง้อยู ่ 
 
ในกรณีที่บคุคลข้ำงต้นสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้บริษัทจดักำรจะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่เป็นบคุคลดังกลำ่ว โดยบริษัท
จดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) จะช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ำมี) คืนให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คขีด
คร่อมเฉพำะสัง่จำ่ยในนำมผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และสง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ี่ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัทีบ่ริษัทจดักำรไมส่ำมำรถจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนข้ำงต้นได้ ทัง้นี ้หำกภำยหลงับริษัทจดักำรทรำบวำ่ผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุที่ได้รับกำรจดัสรรจำกนำยทะเบยีนเป็นบคุคลข้ำงต้น บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) จะแจ้งให้บคุคลดงักลำ่วท ำ
รำยกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุในโอกำสแรกนบัตัง้แตว่นัทีบ่ริษัทจดักำรรู้หรือทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว ตำมวนัและเวลำทีบ่ริษัทเปิดให้ท ำกำรขำยคนื
หน่วยลงทนุซึง่จะเป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดในข้อ 7. “กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ"  
 
6.3. กำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไมต้่องแจ้งลว่งหน้ำ  
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ชอ่งทำงกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดักำร 
- ATM 
- Internet 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหร่ือรับซือ้คืน 
- Tele-bank 
 
7.2. รำยละเอียดชอ่งทำงกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

7.3. วิธีกำรรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  

- รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
- รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมตั ิ
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

7.4.1. กรณีปกต ิ 
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7.4.1.1. บริษัทจดักำร :  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยจะต้องสัง่ขำยเป็นจ ำนวนหน่วยลงทนุไมต่ ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่ 2,000 
บำท ในกำรสัง่ขำยคืนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่กำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องกำรขำยคนื มำกกวำ่จ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือวำ่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกวำ่ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หำกรำยกำรสัง่ขำยคืนนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว 
ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูคำ่ขัน้ต ่ำ 
และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค ำสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของ
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกต ิ 
 
ผู้สัง่ขำยคืนสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุ ตำมวนัและเวลำที่ก ำหนด โดยกรอกรำยละเอียดตำ่ง ๆ ในค ำสั่งขำยคืน
หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ต้องกำรขำยคืน เม่ือเจ้ำหน้ำที่ตรวจค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุวำ่ถกูต้องแล้ว 
เจ้ำหน้ำที่จะสง่มอบส ำเนำค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุที่ได้ลงนำมรับรองควำมถกูต้องแล้วแกผู่้สัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำนตอ่ไป  
 
บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ เป็นเกณฑ์ค ำนวณรำคำรับซือ้คืนโดยมลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุดงักลำ่วจะต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
7.4.1.2. ผู้สนบัสนนุ :  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยจะต้องสัง่ขำยเป็นจ ำนวนหน่วยลงทนุไมต่ ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่ 2,000 
บำท ในกำรสัง่ขำยคืนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่กำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องกำรขำยคนื มำกกวำ่จ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือวำ่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกวำ่ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หำกรำยกำรสัง่ขำยคืนนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว 
ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคำ่ขัน้ต ่ำ 
โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค ำสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้ สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของ
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกต ิ 
 
ผู้สัง่ขำยคืนสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทผู้สนบัสนนุ ตำมวนัและเวลำที่ก ำหนด โดยกรอกรำยละเอียดตำ่ง ๆ ในค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุให้
ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ต้องกำรขำยคืน เม่ือเจ้ำหน้ำที่ตรวจค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุวำ่ถกูต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะสง่
มอบส ำเนำค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุทีไ่ด้ลงนำมรับรองควำมถกูต้องแล้วแก่ผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำนตอ่ไป  
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บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ เป็นเกณฑ์ค ำนวณรำคำรับซือ้คืน โดยมลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุดงักลำ่วจะต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
7.4.1.3. วิธีกำรขำยคืนผำ่นเคร่ือง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผู้สัง่ขำยคืนสำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุด้วยบตัร ATM บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ผ่ำนเคร่ือง ATM ของธนำคำรได้ทกุวนัระหวำ่งเวลำให้บริกำร 
ATM ของธนำคำรโดยปฏบิตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหน้ำจอเคร่ือง ATM จนครบทกุขัน้ตอน  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 
โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึง่บริษัทจดักำรจะใช้รำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกเคร่ือง ATM เป็นเพียงเอกสำรบนัทกึรำยกำรเทำ่นัน้ ไมใ่ชห่ลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอยำ่งสมบรูณ์ บริษัทจดักำรจะ
ถือหลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ์และใช้อ้ำงอิงได้  
 
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนเคร่ือง ATM จำกระบบงำน บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนันบัจำกวนัที่ได้รับแจ้งจำก
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ยื่นค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุตอ่บริษัทจดักำรและบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยได้โดยอยูใ่น
ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรตำมหวัข้อเร่ือง “กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
อำจขอยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ในระหวำ่งเวลำท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุที่ผู้สนบัสนนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ยื่นค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้
กำรยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือได้รับอนมุตัิจำกบริษัทจดักำรก่อน  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
7.4.1.4. วิธีกำรขำยคืนผำ่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร (Tele-bank)  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และ/หรือหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ (ถ้ำม)ี ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่
สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วได้ทีบ่ริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใช้บริกำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ สำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ผ่ำนหมำยเลขโทรศพัท์ที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 
โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึง่บริษัทจดักำรจะใช้รำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใต้หลกัฐำนที่ปรำกฏอยูท่ี่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำน
อ้ำงอิงเทำ่นัน้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอ
สงวนสิทธิในกำรให้ท ำรำยกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคำ่ขัน้ต ่ำและ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสงวน
สิทธิในกำรก ำหนดมลูคำ่สงูสดุของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีที่กำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลให้
จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องกำรขำยคืน มำกกวำ่จ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏ
อยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่น
รำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกวำ่ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิ
ที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค ำสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนักงำนของ
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกต ิ 
 
ในกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัข้อ “กำรช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรับลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุ ซึง่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบั
ภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย์ ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัทีค่ ำนวณมลูคำ่
ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 7. 
 
ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขำยคืนจะต้องอำ่นค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นทำงระบบ
โทรศพัท์อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่ขำยคืนจะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้องภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ขำยคืนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสำรของผู้สัง่ขำยคนื สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้
เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์แล้วน ำไปใช้อ้ำงอิงได้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยงัไมเ่ปิดให้บริกำรขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จนกวำ่บริษัทจดักำรจะพร้อม
ให้บริกำรได้ โดยจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร โดยจะปิดประกำศไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
6) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
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7.4.1.5. วิธีกำรขำยคืนผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร (Internet)  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และ/หรือหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ (ถ้ำมี) ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่สำมำรถขอ
เอกสำรดงักลำ่วได้ที่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใช้บริกำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ สำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 
โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึง่บริษัทจดักำรจะใช้รำคำรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใต้หลกัฐำนที่ปรำกฏอยูท่ี่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำน
อ้ำงอิงเทำ่นัน้  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่ 2,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอ
สงวนสิทธิในกำรให้ท ำรำยกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคำ่ขัน้ต ่ำและ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสงวน
สิทธิในกำรก ำหนดมลูคำ่สงูสดุของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีที่กำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นผลให้
จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องกำรขำยคืน มำกกวำ่จ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏ
อยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่น
รำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกวำ่ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิ
ที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค ำสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่ผู้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนักงำนของ
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกต ิ 
 
ในกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัข้อ “กำรช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรับลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รับซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุ ซึง่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบก ำกบั
ภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย์ ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัทีค่ ำนวณมลูคำ่
ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 7.  
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ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่ขำยคืนจะต้องอำ่นค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบ
อินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ผู้สัง่ขำยคืนจะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้องภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่ขำยคืนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์แล้วน ำไปใช้อ้ำงอิงได้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยงัไมเ่ปิดให้บริกำรขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร จนกวำ่บริษัทจดักำรจะพร้อมให้บริกำร
ได้ โดยจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เก่ียวข้อง  
 
6) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
7.4.1.6. วิธีกำรขำยคืนผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ (Internet)  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วได้ทีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่ 2,000 บำท ในกำรสัง่ขำยคนืแตล่ะ
ครัง้ ในกรณีที่กำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ ำนวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ ำนวนหน่วยลงทนุทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุ
ต้องกำรขำยคืน มำกกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์
จะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วย
ลงทนุต ่ำกวำ่ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรให้ท ำรำยกำรสัง่ขำยคืน
หน่วยลงทนุโดยไมมี่มลูคำ่ขัน้ต ่ำ และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนับสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค ำสัง่ขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่
ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ที่
ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวน
หน่วยได้ตำมปกต ิ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ บมจ. 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัติำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรทีร่ะบบุนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
กำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ให้ถือวำ่เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำ
ภำยใน 13.00 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ  
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ซึง่บริษัทจดักำรจะใช้รำคำรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุไมไ่ด้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุ  
 
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนบัสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ได้รับแจ้งจำกผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
7.4.1.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนชอ่งทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกตอ่ลงทนุ 
โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งกำรเพ่ิมเติมชอ่งทำงดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 3 วนัท ำกำร และปิดประกำศให้ผู้
ลงทนุทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมให้บริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
7.4.2. กำรช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ช ำระเงินคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุ ภำยใน 5 
วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ โดยจดัสง่เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่จำ่ยในนำมผู้
ถือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือน ำเงินดงักลำ่วไปช ำระคำ่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอ่ืนที่อยูภ่ำยใต้กำรจดักำรของบริษัทจัดกำร ตำม
ควำมประสงค์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมไ่ด้น ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เชน่ กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น 
 
(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีควำมประสงค์รับช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยกำรน ำเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำร บริษัทจดักำรจะน ำเงินเข้ำ
บญัชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุในอนำคต เชน่ E-Wallet หรือ กำรโอน
เงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัทีค่ ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุและรำคำ
หน่วยลงทนุ  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุที่สัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุตกลงที่จะรับ
ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน บริษัทจดักำรอำจช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อ่ืนได้ โดยจะด ำเนินกำรภำยใต้เง่ือนไขที่ระบไุว้ในข้อ  “กำรช ำระคำ่รับซือ้คืน สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน”  

ระยะเวลำช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำหน่วย
ลงทนุดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะไมน่บัรวมวนัหยดุท ำกำรในตำ่งประเทศของผู้ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุตำ่งประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบั
ธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่ว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ภำยหลงั โดยไมถื่อวำ่เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร  
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7.4.3. วนัและเวลำที่ท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะเปิดรับค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุภำยหลงัระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรกภำยใน 20 วนัท ำกำรหลงัจำกปิดกำรเสนอขำยครัง้แรก โดยผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสำมำรถสง่ค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุได้ทีบ่ริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี หรือชอ่งทำงตำ่งๆ ตำมที่ก ำหนดไว้
ในโครงกำร ได้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ในระหวำ่งเวลำเร่ิมเปิดท ำกำรถึงเวลำ 13.00 น. โดยบริษัทจดักำรจะประกำศวนัที่มิใชว่นัท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุให้ทรำบลว่งหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอ
สงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุออกจำกกองทนุให้เพ่ิมมำกขึน้ ซึง่จะไมเ่กินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้
ถือหน่วยลงทนุแล้ว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของ
บริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใชว่นัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่ว ในกรณีที่กองทนุได้รับผลกระทบจำกกำรช ำระหรือรับ
ช ำระเงินคำ่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุจำกกองทนุหลกั หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำน
ของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)  
 
วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไว้ในรำยละเอียดโครงกำร ซึง่เป็นวนัที่ตำมปฏิทินที่เป็นวนัท ำกำร
ตำมปกติของบริษัทจดักำร และวนัท ำกำรของประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ และวนัท ำกำรของประเทศที่เก่ียวข้องกบักำรลงทนุในตำ่งประเทศ (ถ้ำม)ี หรือ
ตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนดเพ่ิมเติม 

7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
 
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซือ้คืน :  

7.6.1. กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
(1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัไม่เกินปีละ 2 ครัง้ ในอตัรำที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร  
 
(2) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้เฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่แจ้งควำมประสงค์มำที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี เทำ่นัน้ ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกข้อมลูในเอกสำรใบแสดงควำมจ ำนงให้ครบถ้วนและถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะเร่ิม
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมควำมประสงค์หลงัจำกได้รับเอกสำรครบถ้วนจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมไ่ด้แจ้งควำมประสงค์
ใดๆ ในใบแสดงควำมจ ำนงมำยงับริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะไมท่ ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 
 
(3) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมด่ ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมข้อ (2) รำยใดที่จะได้รับเงินคำ่ขำยคืน
หน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิต ่ำกวำ่ 1,000 บำท ส ำหรับกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิในครำวนัน้ และขอสงวนสิทธิที่จะไมท่ ำรำยกำรรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำเห็นวำ่กำรไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิครัง้นัน้ๆ เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
(4) กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิข้ำงต้นจะท ำให้จ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลง ซึง่อำจจะสง่ผลให้มลูคำ่เงินลงทนุที่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุลงทนุไว้ลดลงได้ 
 
7.6.2. กำรรับช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
(1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ช ำระเงินคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ 
ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุโดยกำรจดัสง่เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะ 
สัง่จำ่ยในนำมผู้ ถือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน  
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(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีควำมประสงค์รับช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิโดยกำรน ำเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำร บริษัทจดักำรจะน ำ
เงินเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรของผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำ
หน่วยลงทนุ 
 
(3) นำยทะเบียนหน่วยลงทนุและ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี ซึง่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะจดัสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุที่คงเหลือเพ่ือยืนยนักำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบก ำกับภำษีส ำหรับคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
โดยอตัโนมตัิทำงไปรษณีย์ (ถ้ำมี) ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระเงินคำ่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่ว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ภำยหลงั โดยไมถื่อวำ่เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร 
 
เง่ือนไขอ่ืนๆ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปลี่ยนแปลง วนั เวลำ และวิธีกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ดงันี  ้
 
(1) บริษัทจดักำรอำจจะท ำกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด วนัและเวลำในกำรรับค ำสัง่ซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหำกเห็นวำ่เกิด
เหตกุำรณ์ใดๆ ที่สง่ผลกระทบตอ่กำรสง่ค ำสัง่ซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศ หรืออำจมีผลกระทบตอ่ระยะเวลำ
กำรช ำระเงินหรือรับช ำระเงินคำ่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศ หรืออำจมีผลให้ไมส่ำมำรถหำหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตำม
วตัถปุระสงค์และนโยบำยกำรลงทนุได้ หรือกรณีที่เห็นวำ่อำจก่อเกิดผลเสียหำยใดๆ แก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ หรือเห็นวำ่กองทนุอยูใ่น
ภำวะที่ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินของกองทนุได้อยำ่งสมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ โดย
ปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นหลกั 
 
(2) ในกรณีที่วนัท ำกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว ตรงกบัวนัที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยมีค ำสัง่ให้เป็นวนัหยดุกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ซึง่อำจเป็นวนัที่บริษัทจดักำรเปิด
ท ำกำรแตมี่ค ำสัง่ให้เป็นวนัหยดุกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ) บริษัทจดักำรจะเลื่อนกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออกไปเป็นวนัท ำกำรถดัไป 
หรืออ่ืนๆ ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร  
 
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้ำ  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ชอ่งทำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดักำร 
- ATM 
- Internet 
- ผู้สนบัสนนุกำรขำยหร่ือรับซือ้คืน 
- Tele-bank 
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8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

กองทนุนีจ้ดัอยูใ่นกลุม่กองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด์” ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหวำ่งกองทนุได้ภำยในกลุม่กองทนุ “กรุงศรีไทย
แลนด์” ซึง่อยูภ่ำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจดักำรเทำ่นัน้ กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักลำ่วหมำยถึง กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุหนึ่ง (“กองทนุ
ต้นทำง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุปลำยทำง”) ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำร โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรน ำ
เงินคำ่ขำยคืนซึง่ได้หกัคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) เพ่ือน ำไปช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุปลำยทำง ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวน
สิทธิที่จะไมอ่นญุำตให้มีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวำ่งกองทนุบำงกองทนุก็ได้โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกำรขำยคนืหน่วยลงทนุในกองทนุต้นทำง และสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกำรซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุปลำยทำง จะเกิดขึน้
หลงัจำกที่ได้มีกำรบนัทกึข้อมลูกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุลงในระบบของนำยทะเบียนแล้วเทำ่นัน้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรปิดให้บริกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นกำรชัว่ครำวและ/หรือถำวรในกรณีที่
บริษัทจดักำรเห็นวำ่ไมเ่ป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทำงลบตอ่กองทนุและ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ ตอ่ชื่อเสียง หรือตอ่ควำมรับผิดชอบทำง
กฎหมำยของบริษัทจดักำร โดยจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 3 วนัท ำกำรก่อนกำรใช้สิทธิในกำรปิดรับค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิด
ประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และส ำนกังำนของผู้สนบัสนนุ  
 
8.2.1. วนัและเวลำในกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ . 
 
บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมเปิดให้บริกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกำศ ณ 
ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี  
 
บริษัทจดักำรจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) หรือ
ชอ่งทำงตำ่งๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร ได้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ในระหวำ่งเวลำ ดงันี ้ 
 
- ในกรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทำง ในระหวำ่งเวลำเร่ิมเปิดท ำกำร - 13.00 น. ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
ออกจำกกองทนุให้เพ่ิมมำกขึน้ ซึง่จะไมเ่กินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
ดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
- ในกรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลำยทำง ในระหวำ่งเวลำเร่ิมเปิดท ำกำร - 15.30 น.  
 
บริษัทจดักำรจะท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำที่กองทนุปลำยทำงในวนัท ำกำรก่อนวนัที่กองทนุปลำยทำงจะได้รับเงินจำกกำรสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุจำกกองทนุต้นทำง  
 
โดยบริษัทจดักำรจะประกำศวนัที่มิใชว่นัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุให้ทรำบลว่งหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใชว่นัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุดงักลำ่ว ในกรณีที่กองทนุได้รับผลกระทบจำกกำรช ำระหรือรับ
ช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจำกกองทนุหลกั หรือกรณีอ่ืนๆ โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ โดยปิดประกำศ ณ ส ำนักงำนของ
บริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)  
 
วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไว้ในรำยละเอียดโครงกำร ซึง่เป็นวนัที่ตำมปฏิทินที่เป็นวนัท ำกำร
ตำมปกติของบริษัทจดักำร และวนัท ำกำรของประเทศที่กองทนุหลกัลงทนุ และวนัท ำกำรของประเทศที่เก่ียวข้องกบักำรลงทนุในตำ่งประเทศ (ถ้ำม)ี หรือ
ตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนดเพ่ิมเติม  
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8.2.2. รำคำขำยและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนีเ้ป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(1) กรณีเป็นกองทนุต้นทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจำกกองทนุ จะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุที่ใช้เพื่อค ำนวณรำคำรับซือ้คืนของวนัท ำ
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทำง หกัด้วย คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุต้นทำง (ถ้ำมี)และคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
 
(2) กรณีเป็นกองทนุปลำยทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเข้ำกองทนุ จะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค ำนวณรำคำขำยของวนัท ำกำรก่อน
วนัที่กองทนุปลำยทำงจะได้รับเงินจำกกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจำกกองทนุต้นทำง บวกด้วย คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุ
ปลำยทำง (ถ้ำม)ี และคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
 
เง่ือนไขอ่ืนๆ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำเปลี่ยนแปลง วนั เวลำ และวิธีกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ดงันี  ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรอำจจะท ำกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด วนัและเวลำในกำรรับค ำสัง่ซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุหำกเห็นวำ่เกิด
เหตกุำรณ์ใดๆ ที่สง่ผลกระทบตอ่กำรสง่ค ำสัง่ซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศ หรืออำจมีผลกระทบตอ่ระยะเวลำ
กำรช ำระเงินหรือรับช ำระเงินคำ่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำ่งประเทศ หรืออำจมีผลให้ไมส่ำมำรถหำหลกัทรัพย์ที่จะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตำม
วตัถปุระสงค์และนโยบำยกำรลงทนุได้ หรือกรณีที่เห็นวำ่อำจก่อเกิดผลเสียหำยใดๆ แก่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ หรือเห็นวำ่กองทนุอยู่ใน
ภำวะที่ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินของกองทนุได้อยำ่งสมเหตสุมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ โดย
ปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นหลกั  
 
(2) ในกรณีที่วนัท ำกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว ตรงกบัวนัที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยมีค ำสัง่ให้เป็นวนัหยดุกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (ซึง่อำจเป็นวนัที่บริษัทจดักำรเปิด
ท ำกำรแตมี่ค ำสัง่ให้เป็นวนัหยดุกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ) บริษัทจดักำรจะเลื่อนกำรซือ้หรือขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออกไปเป็นวนัท ำกำรถดัไป 
หรืออ่ืนๆ ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร  
 
8.2.3. วิธีกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทำง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยให้ระบจุ ำนวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่ำในกำรสบัเปลี่ยนไมต่ ่ำกวำ่ 
200 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไมต่ ่ำกวำ่ 2,000 บำท ในกำรสัง่สบัเปลี่ยนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่กำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นผลให้จ ำนวนหน่วยลงทนุ
คงเหลือต ่ำกวำ่ 200 หน่วย หรือในกรณีที่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุต้องกำรสบัเปลี่ยน มำกกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่
บนัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทกึ
โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ และในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลอืของหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรับ
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภำยใต้วิธีกำรที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยไมมี่มลูคำ่ขัน้ต ่ำ และ/หรือปรับลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่
ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ที่
ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็น
จ ำนวนหน่วยได้ตำมปกติ  
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ในกรณีของกองทนุปลำยทำง ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะได้รับกำรยกเว้นข้อจ ำกดัจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ในกำรซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ระบใุนหวัข้อ “กำรสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ”  
 
ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หำกรำยกำรสัง่สบัเปลีย่นนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เว้น
แตจ่ะได้รับอนญุำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
(1) วิธีกำรสบัเปลี่ยนที่บริษัทจดักำร หรือผู้สนบัสนนุ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุได้ที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุได้ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำยในเวลำท ำกำร โดยกรอกรำยละเอียดตำ่งๆ ใน
ค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนชดัเจน พร้อมทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ต้องกำรสบัเปลี่ยน เม่ือเจ้ำหน้ำที่ตรวจค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุวำ่ถกูต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะสง่มอบส ำเนำค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ลงนำมรับรองควำมถกูต้องแล้วแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐำนตอ่ไป  
 
(2) วิธีกำรสบัเปลี่ยนผำ่นเคร่ือง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถท ำรำยกำรด้วยบตัร ATM บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ผ่ำนค ำสัง่ของเคร่ือง ATM ของธนำคำรได้ทกุวนัระหวำ่งเวลำให้บริกำร 
ATM ของธนำคำรโดยปฏบิตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหน้ำจอเคร่ือง ATM จนครบทกุขัน้ตอน  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำร
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนกอ่นหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนั
ท ำกำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบริษัทจดักำรจะใช้รำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดในหวัข้อ 8.2.2. “รำคำขำยและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกเคร่ือง ATM เป็นเพียงเอกสำรบนัทกึรำยกำรเทำ่นัน้ ไมใ่ชห่ลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอยำ่งสมบรูณ์ บริษัทจดักำรจะ
ถือหลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ์และใช้อ้ำงอิง  
 
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นเคร่ือง ATM จำกระบบงำน บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนันบัจำกวนัที่ได้รับแจ้งจำก
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะแจ้งให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุท ำกำรตรวจสอบรำยกำรทัง้หมดกบัสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและหำกถกูต้องก็จะด ำเนินกำรให้นำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุยกเลิกหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทำงเทำ่กบัจ ำนวนที่ระบไุว้ในค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุและเพ่ิมจ ำนวนหน่วยลงทนุกองทุน
ปลำยทำงเทำ่กบัจ ำนวนหน่วยลงทนุทีค่ ำนวณได้ตำมหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในหวัข้อ “รำคำขำยและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ”  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไว้ในระบบโทรศัพท์ของบริษัทจดักำร  
 
(3) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผำ่นระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัท์อตัโนมตัขิองบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่สำมำรถขอ
เอกสำรดงักลำ่วได้ที่บริษัทจดักำร  
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ข) กำรใช้บริกำร  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทำง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผ่ำนหมำยเลขโทรศพัท์ทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไว้  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำร
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนกอ่นหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนั
ท ำกำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบริษัทจดักำรจะใช้รำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดในหวัข้อ 8.2.2. “รำคำขำยและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใต้หลกัฐำนทีป่รำกฎอยูท่ี่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอ้ำงอิงเทำ่นัน้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่
ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ที่
ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวน
หน่วยได้ตำมปกต ิ 
 
ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องอำ่นค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำน
ทำงระบบโทรศพัท์อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้อง ภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่สบัเปลี่ยนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุำตจำก
บริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์อตัโนมตัิหรือเคร่ืองโทรสำรของผู้สัง่สบัเปลี่ยน สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำร
ได้เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ์แล้วน ำไปใช้อ้ำงอิงได้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยูน่อกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไว้ในระบบโทรศพัท์ของบริษัทจดักำร  
 
(4) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใช้บริกำร  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์อัตโนมตัิ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึง่สำมำรถขอเอกสำร
ดงักลำ่วได้ที่บริษัทจดักำร  
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ข) กำรใช้บริกำร  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทำง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ โดยใช้รหสัประจ ำตวัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำร
สบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนกอ่นหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนั
ท ำกำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบริษัทจดักำรจะใช้รำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดในหวัข้อ 8.2.2. “รำคำขำยและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ” ซึง่ได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้อมลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใต้หลกัฐำนทีป่รำกฎอยูท่ี่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอ้ำงอิงเทำ่นัน้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้องหรือในกรณีที่
ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้ที่
ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวน
หน่วยได้ตำมปกต ิ 
 
ค) เง่ือนไขกำรใช้บริกำร  
 
1) ในกำรสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องอำ่นค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้นี ้ผู้สัง่สบัเปลี่ยนจะต้องกดยืนยนัควำมถกูต้อง ภำยหลงัจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรท ำรำยกำรของผู้สัง่สบัเปลี่ยนแล้ว  
 
2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ ไมว่ำ่กรณีใดทัง้สิน้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุำตจำก
บริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสำรใบบนัทกึรำยกำรที่ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ตของผู้สัง่สบัเปลี่ยน สำมำรถใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้เทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะ
พิจำรณำจำกหลกัฐำนทีป่รำกฏอยูก่บับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ์แล้วน ำไปใช้อ้ำงอิงได้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชัว่ครำวโดยทนัทีโดยไมต้่องแจ้งผู้ ใช้บริกำรทรำบลว่งหน้ำ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแก้ไขกรณีดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณ์หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่วแล้วแตก่รณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรให้บริกำรชัว่ครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำร ก่อนปิด
กำรให้บริกำรดงักลำ่ว โดยจะปิดประกำศไว้ที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร  
 
(5) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มค ำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอให้หกับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่สำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วได้ทีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุปลำยทำง ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับกำรยกเว้นข้อจ ำกดัจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ในกำรซือ้หนว่ยลงทนุตำมที่ระบใุนหัวข้อ “กำร
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ”  
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ในกรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุต้นทำง ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ย
ลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว้ ทัง้นี ้ให้ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ 
บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
กำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยในเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด ให้ถือวำ่เป็นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดงักลำ่ว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนถดั
มำ โดยบริษัทจดักำรจะใช้รำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดในหวัข้อ 8.2.2. “รำคำขำยและรับซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” ซึง่ได้รับกำร
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไมรั่บค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชัว่ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัข้อง
หรือในกรณีที่ผู้สนบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้ลงทนุ โดยจะปิด
ประกำศไว้ทีส่ ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุเป็นจ ำนวนหนว่ยได้ตำมปกติ  
 
ผู้สัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไมไ่ด้ หำกรำยกำรสัง่สบัเปลีย่นนัน้ได้เสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุได้เม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยูก่บั
ดลุยพินิจของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุ  
 
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยก ำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ได้รับแจ้ง
จำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(6) กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนชอ่งทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกตอ่ลงทนุ 
โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งกำรเพ่ิมเติมชอ่งทำงดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 3 วนัท ำกำร และปิดประกำศให้ผู้
ลงทนุทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเร่ิมให้บริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจดักำร
จะต้องได้รับมติพิเศษให้ช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ 
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวำ่มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ย จำ่ย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุ
เปิดได้อยำ่งสมเหตสุมผล  
 
(2) มีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุไว้แล้ว แตใ่นชว่งระยะเวลำที่บริษัทจดักำรยงัไมไ่ด้ช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำร
พบวำ่รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำโดยรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องนัน้ตำ่งจำกรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตำงค์ขึน้ไปและคดิเป็นอตัรำตัง้แตร้่อย
ละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
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(3) มีค ำสัง่ขำยคืนหนว่ยลงทนุในชว่งระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรพบวำ่รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูใน
รำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ไมถ่กูต้องนัน้ตำ่งจำกรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง
ตัง้แตห่นึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุตำม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจดักำรอำจเลื่อนได้ไมเ่กิน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่มี
ค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรผ่อนผนัดงักลำ่วไมร่วมกรณีตำม (1) ซึง่บริษัทจดักำร
จะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ประกำศกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและสถำนที่ตดิตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุทรำบโดยพลนั  
 
(2) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ำรำยงำนในเร่ืองดงักลำ่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนกำรได้รับควำม
เห็นชอบหรือกำรรับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบโดยพลนั โดยบริษัทจดักำรอำจมอบหมำยให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด ำเนินกำรดงักลำ่วแทนก็ได้  
 
(3) ในระหวำ่งที่บริษัทจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุนัน้หำกถึงวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุวนัอ่ืน และมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่
ขำยคืนหนว่ยลงทนุอีก บริษัทจดักำรจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะต้องช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่ยงั
ค้ำงอยูใ่ห้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจงึช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุที่สัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจดักำรจะไมข่ำย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ต้องไมเ่กินกวำ่กรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ตลำดหลกัทรัพย์ไมส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ  
 
(2) บริษัทจดักำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้
กระท ำได้ไมเ่กิน 1 วนัท ำกำร เว้นแตจ่ะได้รับกำรผ่อนผนัเวลำดงักลำ่วจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำย จำ่ย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อยำ่งสมเหตสุมผล  
(ข) ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินของกองทนุรวมได้อยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสม  
(ค) มีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตำ่งประเทศ และมีเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยำ่งมี
นยัส ำคญั  
(ก) ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขำย
ในตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวำ่ร้อยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
(ข) มีเหตกุำรณ์ที่ท ำให้ไมส่ำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศได้อยำ่งเสรี และท ำให้ไมส่ำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำก
ตำ่งประเทศได้ตำมปกติ หรือ  
(ค) มีเหตทุี่ท ำให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช ำระเงินจำกหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึง่เหตดุงักลำ่วอยูเ่หนือกำรควบคมุของบริษัท
จดักำร และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
 
(4) เป็นกำรไมข่ำยหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่รับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่้ลงทนุเฉพำะรำย เน่ืองจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดงันี ้ 
 
(ก) บริษัทจดักำรมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผู้ลงทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบักำรกระท ำอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดงันี  ้ 
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1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเก่ียวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไมว่ำ่จะเป็นกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยตำ่งประเทศ  
2. กำรให้กำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรร้ำย  
3. กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัติำมค ำสัง่เก่ียวกบักำรยดึหรืออำยดัทรัพย์สินโดยบคุคลผู้ มีอ ำนำจตำมกฎหมำย  
 
(ข) บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรรู้จกัลกูค้ำ และตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลูกค้ำได้ในสำระส ำคญั  
 
(5) อยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำรเปลีย่นให้บริษัทจดักำรรำยอ่ืนเข้ำบริหำรจดักำรกองทนุรวมภำยใต้กำรจดักำรของตนอนัเน่ืองมำจำกกำรที่บริษัทจดักำรรำย
เดิมไมส่ำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์วำ่ด้วยกำรด ำรงเงินกองทนุของผู้
ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุสว่นบคุคล กำรเป็นนำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์และกำรค้ำหลกัทรัพย์และกำรจดัจ ำหน่ำย
หลกัทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผู้จดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ ซึง่ให้กระท ำได้ไมเ่กิน 3 วนัท ำกำร  
 
11.2 เม่ือปรำกฏเหตตุำมข้อ 11.1 และบริษัทจดักำรประสงค์จะไมข่ำย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน 
หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรไมข่ำย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุโดยพลนั และหำกเป็นเหตตุำมข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ 
ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนัด้วย  
 
(2) รำยงำนกำรไมข่ำย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคนื หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้
แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมนัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไมข่ำย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตำม
ข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท ำกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ก่อนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ  
 
(ก) รำยงำนกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนวนั
รำยงำนนัน้ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเปิดขำยหรือรับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรเปิดรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุด้วย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.3 บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลำทีบ่ริษัทพบวำ่รำคำขำยหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้องตัง้แต ่1 สตำงค์ขึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของรำคำขำยหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลู
ในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไว้แล้วให้ทรำบถึง
กำรหยดุขำยหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทรำบถึงกำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ หรือค ำสัง่
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4 ในกรณีที่วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ประกำศก ำหนดให้เป็นวนัหยดุท ำกำรของ
บริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ บริษัทจดักำรจะหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน และค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุส ำหรับวนัดงักลำ่ว และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทรำบลว่งหน้ำเก่ียวกบักำรหยดุรับค ำสัง่ในกรณีดงักลำ่วไมน้่อยกวำ่ 5 วนัท ำกำรก่อนถึงวนัหยดุท ำกำรกรณีพเิศษนัน้ โดยกำรปิดประกำศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกำศดงักลำ่วไว้ ณ สถำนที่ตดิตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ใช้
เป็นสถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี)  
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12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ หรือเพ่ือรักษำ
เสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศให้บริษัทจดักำรหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แตร่วมแล้วต้องไมเ่กิน 20 วนัท ำกำรตดิตอ่กนั เว้นแตจ่ะได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ขยำยระยะเวลำหยดุรับค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปได้ 

13. เงอืนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส ำหรับผู้ลงทนุทัว่ไป ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุได้ตำมปกติ อยำ่งไรก็ดี กองทนุนีมี้ข้อจ ำกดักำรถือ
หน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำร
จะไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุ และ/หรือปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่จะท ำให้กำรถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ำกดั
กำรถือหน่วยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีเข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ วำ่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ
ในกองทนุรวมและหน้ำทีข่องบริษัทจดักำร  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่ประสงค์จะโอนหนว่ยลงทนุจะต้องยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรและ/หรือผำ่นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
พร้อมเอกสำรหลกัฐำนตำ่งๆ (ถ้ำมี)  
 
ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ตอ่เม่ือนำยทะเบียนได้บนัทกึชื่อผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว ซึง่นำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำกำร นบั
แตว่นัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
 
14. การจ่ายเงนิปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล : ไมจ่ำ่ย  
 
14.2. หลกัเกณฑ์กำรจำ่ยเงินปันผล :  

ไมมี่นโยบำยจำ่ยเงินปันผล  
 
14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจ ำกดัในกำรจำ่ยเงินปันผลแกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ :  

ไมมี่  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. คำ่ธรรมเนียมรวม (เพดำนคำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่ประมำณกำรได้ที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รำยกำรคำ่ธรรมเนียม (ตำม 15.2)  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 3.7450 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ณ วนัที่ค ำนวณ  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดข้ำงต้น ได้แก่ คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคำ่ธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
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15.2. คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
 
15.2.1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 3.2100 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
คำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทนุจะไมเ่กิดรำยกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรลงทนุซ ำ้ซ้อนจำกกำรบริหำรจดักำรที่เรียกเก็บโดยกองทนุหลกั เน่ืองจำก
กองทนุหลกัจะคืนคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปีให้แก่กองทนุ (โดยคืนเป็นเงินสดหรือหน่วยลงทนุ) 
 
15.2.2. คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รำยปี ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.0642 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
 
15.2.3. คำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 0.5350 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
 
15.2.4. คำ่ธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุ :  

ไมมี่  
 
15.2.5. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ไมมี่  
 
15.2.6. คำ่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ1.6050ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) คำ่ใช้จำ่ยในกำรสง่เสริมกำรขำย คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดัท ำโฆษณำและประชำสมัพนัธ์กองทนุรวม และคำ่สื่อโฆษณำและประชำสมัพนัธ์กองทนุรวม 
ตลอดจนกำรจดัสมัมนำแนะน ำกองทนุและคำ่ใช้จำ่ยในกำรเซ็นสญัญำตำ่งๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวม  
    (1.1) ในชว่งกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก - จะเรียกเก็บจำกกองทนุเม่ือมีคำ่ใช้จำ่ยเกิดขึน้ตำมจ ำนวนที่จำ่ยจริง โดยในทำงบญัชีบริษัทอำจ
พิจำรณำตดัจำ่ยทัง้จ ำนวนหรือทยอยตดัจำ่ยเป็นคำ่ใช้จำ่ยกองทนุรวมเฉลี่ยเทำ่กนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่ได้รับประโยชน์ ทัง้นี ้คำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่วข้ำงต้น
รวมกนัจะไมเ่กิน 1 ล้ำนบำท  
    (1.2) ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก - จะเรียกเก็บจำกกองทนุเม่ือมีคำ่ใช้จำ่ยเกิดขึน้ตำมจ ำนวนที่จำ่ยจริง โดยในทำงบญัชีบริษัทอำจ
พิจำรณำตดัจำ่ยทัง้จ ำนวนหรือทยอยตดัจำ่ยเป็นคำ่ใช้จำ่ยกองทนุรวมเฉลี่ยเทำ่กนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่ได้รับประโยชน์จำกคำ่ใช้จำ่ยนัน้ หรือในรอบ
ระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่วขึน้ ทัง้นี ้คำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่วข้ำงต้นรวมกนัจะไมเ่กินร้อยละ 1.0700 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัสิน้รอบปี
บญัชีลำ่สดุของกองทนุรวม  
(2) คำ่ใช้จำ่ยหรือคำ่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในกำรจดัตัง้กองทนุรวม ตำมที่จำ่ยจริง  
(3) คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดัท ำ จดัพิมพ์ และจดัสง่ รำยงำนหนงัสือบอกกลำ่ว ประกำศ และรำยงำนตำ่งๆ รวมถึงกำรลงประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนั และ
หรือข่ำวสำรถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดักำรจดัท ำ หรือที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือกฎหมำยก ำหนด ตำมที่จำ่ย
จริง  
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(4) คำ่ใช้จำ่ยอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร หรือกำรเปลี่ยนประเภทโครงกำร เชน่ กำรลงประกำศหนงัสือพิมพ์ กำรจดัประชมุผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ กำรท ำเอกสำรแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุ กำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ คำ่ใช้จำ่ยตำ่ง ๆ ที่เกิดขึน้จำกกำรปฏิบตัติำมกฎหมำย หรือประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็นต้น ตำมที่จำ่ยจริง  
(5) คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดัท ำ จดัพิมพ์ จดัส่ง และคำ่แปลหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุหรือเอกสำรอื่นๆ เก่ียวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ และ
แบบฟอร์มตำ่งๆ ที่เก่ียวกบักองทนุรวม อำทิเชน่ ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ ใบค ำสัง่สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ บตัรตวัอยำ่งลำยมือชื่อ ใบยืนยนั หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุหรือใบหน่วยลงทนุ หรือสมดุบญัชแีสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ เป็นต้น ตำมที่จำ่ย
จริง  
(6) คำ่ตอบแทนผู้สอบบญัชี และคำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ ในกำรสอบบญัชี ซึง่รวมถึงกำรตรวจสอบทรัพย์สินที่อยูใ่นประเทศและตำ่งประเทศ ตำมที่จำ่ยจริง  
(7) คำ่ตอบแทนผู้ช ำระบญัชี และผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหวำ่งกำรช ำระบญัชีกองทนุรวม ตำมที่จำ่ยจริง  
(8) คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงิน คำ่ธรรมเนียมกำรออกเช็คคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุหรือคำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเข้ำบญัชีให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ (ถ้ำม)ี ตำมอตัรำที่ธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบนักำรเงินเรียกเก็บจำกกำรใช้บริกำรโอนเงินคำ่ขำยคนืหนว่ยลงทนุเพ่ือเข้ำบญัชีของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ตำมที่จำ่ยจริง  
(9) คำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรติดตอ่ประสำนงำนกบับคุคลที่เก่ียวข้องในตำ่งประเทศ (ถ้ำมี) เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำ่งๆ ของกองทนุ เช่น คำ่
โทรศพัท์ทำงไกล คำ่โทรสำรทำงไกล คำ่เดินทำง คำ่ที่พกั คำ่เบีย้เลีย้ง คำ่ประกนักำรเดินทำง เป็นต้น ตำมที่จำ่ยจริง  
(10) คำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยที่เก่ียวกบักำรช ำระรำคำ รับช ำระรำคำ สง่มอบหรือรับมอบหลกัทรัพย์ อำทิเชน่ คำ่ธรรมเนียมธนำคำร คำ่ธรรมเนียม
หรือคำ่ใช้จำ่ยในกำรใช้บริกำร settlement advance หรือ contractual settlement เป็นต้น ตำมที่จำ่ยจริง  
(11) คำ่ใช้จำ่ยทำงด้ำนภำษีที่เกิดจำกกำรลงทนุในตำ่งประเทศ เชน่ คำ่ภำษีหกั ณ ที่จำ่ย หรือภำษีอ่ืนใดที่เก่ียวข้องทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ 
(ถ้ำมี) ตำมที่จำ่ยจริง  
(12) คำ่ธรรมเนียมที่เกิดขึน้จำกกำรเก็บรักษำทรัพย์สินในตำ่งประเทศ (ถ้ำมี) ตำมที่จำ่ยจริงแตไ่มเ่กินร้อยละ 0.5350 ตอ่ปี ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม  
(13) คำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้อนัเน่ืองมำจำกกำรจำ่ยผลตอบแทนของตรำสำร และ/หรือกำรท ำรำยกำรผ่ำนระบบ Euroclear, Cedel รวมทัง้ระบบอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชน์ของกองทนุ ตำมที่จำ่ยจริง  
(14) คำ่ธรรมเนียมและ/หรือคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ ในกำรมีบญัชีและกำรโอนหลกัทรัพย์ของกองทนุของธนำคำรทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ เชน่ 
คำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ ที่ธนำคำรเรียกเก็บ คำ่อำกรแสตมป์ คำ่ไปรษณียำกร คำ่โทรศพัท์ คำ่โทรสำร คำ่สมดุเช็ค เป็นต้น ตำมที่จำ่ยจริง  
(15) คำ่ใช้จำ่ยและ/หรือคำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ ที่เก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ กำรลงทนุในหลกัทรัพย์ เชน่ คำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ คำ่ประกนัควำม
เสี่ยงอนัเน่ืองจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน และ/หรืออตัรำดอกเบีย้ เป็นต้น ตำมที่จำ่ยจริง  
(16) คำ่ใช้จำ่ยที่เกิดจำกกำรช ำระรำคำหลกัทรัพย์ลว่งหน้ำของผู้ รับฝำกทรัพย์สินในตำ่งประเทศส ำหรับกรณีกำรลงทนุในตำ่งประเทศ (ถ้ำมี) ตำมที่จำ่ย
จริง  
(17) คำ่ใช้จำ่ยที่เกิดจำกกำรผิดนดัช ำระรำคำ (Failed Trade) (ถ้ำม)ี ตำมที่จำ่ยจริง  
(18) คำ่ฤชำ คำ่ธรรมเนียม และ/หรือคำ่ใช้จำ่ยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบักำรลงทนุในตำ่งประเทศ เชน่ คำ่ธรรมเนียมธนำคำรตำ่งๆ คำ่ธรรมเนียมกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศ รวมทัง้คำ่ใช้จำ่ย และ/หรือคำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบักำรจดัหำ ได้มำ รับมอบ สง่มอบ ดแูล รักษำ ป้องกนั
ผลประโยชน์ ซึง่สินทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ตำ่งๆ ของกองทนุที่นอกเหนือไปจำกที่ได้ระบไุว้ในข้อ 15.2 (2) “คำ่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รำยปี” เป็นต้น 
ตำมที่จำ่ยจริง  
(19) คำ่อำกรแสตมป์ และคำ่นำยหน้ำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทนุรวม ตำมที่จำ่ยจริง  
(20) คำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้จำกกำรตดิตำมทวงถำม หรือกำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรับช ำระหนีใ้ด ๆ ของกองทนุรวม ตำมที่จำ่ยจริง  
(21) คำ่ธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุรวมในกำรใช้บริกำร เชน่ คำ่ธรรมเนียมกำรใช้บริกำร INFO-BANKING คำ่สมดุเช็ค คำ่อำกร
แสตมป์ เป็นต้น ตำมที่จำ่ยจริง  
(22) คำ่ใช้จำ่ยที่เกิดขึน้จำกกำรรับจ ำนองอสงัหำริมทรัพย์เพื่อเป็นหลกัประกนักำรลงทนุของกองทนุรวม ตำมที่จำ่ยจริง  
(23) คำ่ใช้จำ่ย (ถ้ำมี) ในกำรด ำเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่ หรือเรียกคำ่สินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจดักำร เพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จำ่ยจริง  
(24) คำ่ใช้จำ่ยหรือคำ่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องกบักำรจดักำรกองทนุรวม และคำ่ใช้จำ่ยตำ่ง ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบักำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย หรือส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนอื่นใดที่เก่ียวข้องมีประกำศก ำหนด เชน่ คำ่ทีป่รึกษำกฎหมำย เป็นต้น ตำมที่จำ่ยจริง 
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หมำยเหต ุ:  
 
คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมข้ำงต้น เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว  
 
15.3. คำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. คำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 5.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
- ในระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคำ่ที่ตรำไว้ 
- ภำยหลงัจำกระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก ไมเ่กินร้อยละ 5.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุที่ใช้เพ่ือค ำนวณรำคำขำย 
 
อนึ่ง กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทำ่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบรำยละเอียดลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ 
ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะระบขุ้อควำม “บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทำ่กนั ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทรำบรำยละเอียดลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)” ไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญั เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับทรำบข้อมลูดงักลำ่ว 
 
คำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกกองทนุจะไมเ่กิดรำยกำรคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุซ ำ้ซ้อนจำกกำรขำยหน่วยลงทนุที่เรียกเก็บโดยกองทนุหลกั 
เน่ืองจำก กองทนุรวมหลกัจะยกเว้นคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุให้แก่กองทนุ 
 
15.3.2. คำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ในปัจจบุนัจะยกเว้นไมเ่รียกเก็บคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่ว  
 
อนึ่ง หำกบริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วในอตัรำที่ไมเ่กินตำมที่ระบไุว้ข้ำงต้น บริษัทจดักำร
จะแจ้งอตัรำคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี  
 
15.3.3. คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเข้ำ (Switching In) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้ำในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 5.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ  
 
15.3.3.2 คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคำ่หน่วยลงทนุ  
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ในปัจจบุนัจะยกเว้นไมเ่รียกเก็บคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่ว  
 
อนึ่ง หำกบริษัทจดักำรมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดงักลำ่วในอตัรำที่ไมเ่กินตำมที่ระบไุว้ข้ำงต้น บริษัท
จดักำรจะแจ้งอตัรำคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 15 วนั โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/
หรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี)  
 
15.3.4. คำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ : มี  

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

ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
คำ่ธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ กำรออกใบหน่วยลงทนุ กำรออกหนงัสือรับรองสิทธิใหมแ่ก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอ่ืน 
ๆ ที่เกิดขึน้จริง ซึง่พิสจูน์ได้วำ่เป็นควำมประสงค์เฉพำะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคดิคำ่ธรรมเนียมจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรทัว่ไปในกำรให้บริกำรลกัษณะดงักลำ่ว 
 
15.3.6. คำ่ปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไมมี่  
 
15.3.7. คำ่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
ตำมที่จำ่ยจริง  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
คำ่ธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู ่จะคิดคำ่ธรรมเนียมจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรทัว่ไปในกำร
ให้บริกำรลกัษณะดงักลำ่ว 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะถกูเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรผ่ำนธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบนักำรเงิน (ถ้ำมี) อำทิเชน่ คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงิน
ผ่ำนธนำคำรพำณิชย์ เป็นต้น ตำมอตัรำที่ธนำคำรพำณิชย์หรือสถำบนักำรเงินก ำหนด 
 
คำ่ใช้จำ่ยอ่ืนๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) หรือนำยทะเบียนด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจำกรำยกำรขัน้ต้นตำมที่จำ่ยจริง  
 
ทัง้นี ้คำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุข้ำงต้น เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว  
 
15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจำ่ยคำ่ธรรมเนียม :  

คำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยตำมข้อ 15.2.1 ถึงข้อ 15.2.6 ข้ำงต้น จะบวกด้วยภำษีมลูคำ่เพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดในท ำนองเดียวกนั (ถ้ำมี)  
 
กำรค ำนวณคำ่ธรรมเนียมตำมข้อ 15.2.1 ข้อ 15.2.2 และข้อ 15.2.3 จะค ำนวณทกุวนัโดยใช้มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ในแตล่ะวนัในกำร
ค ำนวณ และจะช ำระตดัจำ่ยจำกบญัชกีองทนุรวมเป็นรำยเดือน  
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คำ่ใช้จำ่ยตำม 15.2.6 (2) ถึง (24) จะเรียกเก็บจำกกองทนุรวมตำมจ ำนวนที่จำ่ยจริง โดยในทำงบญัชีบริษัทจดักำรจะพิจำรณำตดัจำ่ยทัง้จ ำนวนหรือ
ทยอยตดัจำ่ยเป็นคำ่ใช้จำ่ยกองทนุรวมเฉลี่ยเทำ่กนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่จะได้รับประโยชน์จำกคำ่ใช้จำ่ยนัน้ๆ ทัง้นี ้กำรตดัคำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่วจะเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแหง่ประเทศไทย  
 
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ย :  

15.5.1 กำรลดคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ย 
 
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงค์จะลดคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยตำมที่ได้ระบไุว้ในโครงกำร และได้ด ำเนินกำรดงักลำ่วแล้ว บริษัท
จดักำรจะเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบอยำ่งทัว่ถึงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีมี่กำรลดคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ย
ดงักลำ่ว ทัง้นี ้กำรเปิดเผยข้อมลูต้องกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำให้มัน่ใจได้วำ่ผู้ลงทนุได้รับทรำบข้อมลูดงักลำ่ว เชน่ เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทจดักำร หรือ ณ สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) เป็นต้น  
 
15.5.1.2 กำรลดคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยให้แตกตำ่งไปจำกโครงกำร ให้ถือวำ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงกำรในเร่ืองดงักลำ่วเม่ือบริษัทจดักำรได้ด ำเนินกำรตำมข้อ 15.5.1.1 ข้ำงต้นแล้ว 
 
15.5.2  กำรเพิ่มคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ย 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงค์จะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้ตำมที่ได้ระบไุว้ในโครงกำร บริษัทจดักำรต้องค ำนึงถึงควำม
สมเหตสุมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลกูค้ำเป็นส ำคญั และต้องเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำอยำ่งทัว่ถึงด้วยวิธีกำรที่
เหมำะสม อนัท ำให้มัน่ใจได้วำ่ผู้ลงทนุได้รับทรำบข้อมลูดงักลำ่ว โดยอยำ่งน้อยต้องจดัให้มีกำรเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดักำร และ ณ 
สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกวำ่อตัรำขัน้สงูของคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเดิมตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร 
บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้ 
 
15.5.2.2  ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้เกินกวำ่อตัรำขัน้สงูของคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเดิมตำมที่ระบไุว้อยำ่งชดัเจนใน
โครงกำรแล้ววำ่บริษัทจดักำรสำมำรถกระท ำกำรดงักลำ่วได้ ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลำย้อนหลงั 1 ปีนบัแตว่นัทีบ่ริษัทจดักำรประสงค์จะขึน้คำ่ธรรมเนียม
หรือคำ่ใช้จำ่ยดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้ไมเ่กินกวำ่อตัรำร้อยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่ว
ให้ผู้ลงทนุทรำบลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยที่เพ่ิมขึน้ดงักลำ่ว 
(ข)  ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้เกินกวำ่อตัรำร้อยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะต้องได้รับมติพิเศษ  
 
ทัง้นี ้ในกำรเปิดเผยข้อมลูตำมข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้น ำมำใช้กบักรณีที่บริษัทจดักำรได้รับมติพิเศษ 
 
อนึ่ง บริษัทจดักำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยตำมข้อ 15.5.1.2 หรือข้อ 15.5.2.2 ข้ำงต้น ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบภำยใน 15 วนันบัแตว่นัเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ย  
 
15.6. หมำยเหต ุ:  

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

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด โดยมลูคำ่
ทรัพย์สินของกองทนุจะค ำนวณจำกมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุที่ลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในตำ่งประเทศรวมกบัมลูคำ่ทรัพย์สิน
สทุธิที่กองทนุลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ เว้นแตส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดเป็นอยำ่งอ่ืน กำรใช้อตัรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุตำ่งประเทศ เพ่ือค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคำ่หนว่ยลงทนุเป็นเงินบำท ในกรณีทีมิ่ได้มีกำรท ำสญัญำประกนัควำม
เสี่ยง บริษัทจดักำรจะใช้อตัรำแลกเปลีย่นที่เหมำะสม ณ วนัท ำกำรนัน้เป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณ และจะค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคำ่หน่วย
ลงทนุภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป โดยอตัรำแลกเปลี่ยนดงักลำ่วเป็นอตัรำแลกเปลี่ยนที่บริษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะต้องขอควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ก่อนทุกครัง้  
 
2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด 
ตำมระยะเวลำดงัตอ่ไปนี ้
 
(2.1) ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคำ่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป  
 
(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่หน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(2.3) ประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจำ่ยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไป 
 
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่ไมเ่ปิดให้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุวนัท ำ
กำร จะประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคำ่หนว่ยลงทนุของวนัดงันีเ้พ่ิมเติมด้วย 
 
1.  วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีกำรขอผ่อนผนัและค ำนวณแบบ forward 
pricing บริษัทจดักำรจะใช้มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรมีอยู ่ณ วนัท ำกำรก่อนวนัท ำ
กำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุมำประกำศ 
 
2.  วนัท ำกำรสดุท้ำยของแตล่ะเดือน โดยจะประกำศภำยใน  3 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุแต่
ละครัง้หำ่งกนัเกินกวำ่ 1 เดือน 
 
3.  วนัที่ปรำกฏเหตกุำรณ์ที่น่ำเช่ือได้วำ่จะมีผลกระทบตอ่มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิหรือมลูคำ่หน่วยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำร
ถดัไป 
  
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวันท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุ โดยจะประกำศภำยใน 3 วนัท ำกำรถดัไป  
 
กำรประกำศมลูคำ่และรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อยอ่ย 3 และต้องได้รับกำรรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
(2) ในกรณีที่กำรประกำศตำม (2.3) และ (2.4) ได้กระท ำผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคำ่หน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมำคม (NAV Center) หรือชอ่งทำงอ่ืน
ที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจดักำรจะประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิและมลูคำ่หน่วยลงทนุภำยใน 4 วนัท ำกำรถดัไปก็ได้  
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ทัง้นี ้กองทนุอำจด ำเนินกำรไมเ่ป็นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมข้อ (2.1) - (2.4) ข้ำงต้นได้ ในกรณีที่กรอบระยะเวลำที่ก ำหนดตำมข้อ (2.1) – (2.4) นัน้
ตรงกบัวนัหยดุของกองทนุหลกัหรือประเทศที่เก่ียวข้องกบักำรลงทนุหรือตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตำมที่เป็นเหตใุห้
กองทนุไมไ่ด้รับข้อมลูรำคำหรือมลูคำ่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ 
และรำคำหน่วยลงทนุได้ อยำ่งไรก็ดี บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทุน ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่
บริษัทจดักำรได้รับข้อมลูรำคำหรือมลูคำ่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั และประกำศข้อมลูดงักลำ่วภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สิน
สทุธิฯ 
 
3. กำรใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมลูคำ่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรับมลูคำ่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ใน
กำรค ำนวณ รำคำขำยหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคำ่หนว่ยลงทนุเพ่ือใช้ในกำรค ำนวณรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดั
ทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูคำ่หน่วยลงทนุตำมทีค่ ำนวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่งโดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำย
และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมที่ค ำนวณได้ใน (3.2)  
 
(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แตจ่ะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่งโดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชน์นัน้รวมเข้ำเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิด 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบตัิตำมข้อ 16.2 ข้ำงต้น เม่ือมีเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรไมข่ำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพำะในชว่งระยะเวลำ
ดงักลำ่ว  
 
(2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดักำรต้องเลิกกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัที่ปรำกฏเหตดุงักลำ่ว  
 
เง่ือนไขพิเศษ 
 
1. กำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิกรณีที่วนัท ำกำรในประเทศไทยตรงกบัวนัหยดุท ำกำรในตำ่งประเทศ บริษัทจดักำรจะใช้รำคำหลกัทรัพย์และทรัพย์สนิ
ลำ่สดุที่มีเป็นฐำนในกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นีเ้ว้นแตก่รณีที่บริษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นร่วมกนัวำ่ควรที่จะใช้รำคำอื่น
ที่เหมำะสมกวำ่แทน 
 
2. อตัรำแลกเปลี่ยนที่ใช้ในกำรค ำนวณมลูคำ่หลกัทรัพย์ที่เป็นสกลุเงินตรำตำ่งประเทศ บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ 
รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยนที่เหมำะสม ซึง่เป็นอตัรำแลกเปลี่ยนที่บริษัทจดักำรและผู้ดแูลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกนั 
 
3. กำรหยดุค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ 
เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ได้แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอยำ่งอ่ืน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุค ำนวณ และไมป่ระกำศ
มลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ เม่ือบริษัทจดักำรเห็นวำ่มีเหตกุำรณ์ตำ่งๆ ที่
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อำจสง่ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรืออำจมีผลกระทบตอ่กำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินของกองทนุจนเป็นเหตใุห้ไมส่ำมำรถ
ค ำนวณได้อยำ่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม อำทิเชน่ เม่ือปรำกฏเหตกุำรณ์ตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) กรณีที่ตลำดซือ้ขำยหลกัทรัพย์ตำ่งประเทศที่กองทนุได้ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขำยในตลำดดงักลำ่วเกินกวำ่ร้อยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุไมส่ำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยได้ตำมปกติ 
(ข) กรณีเกิดเหตกุำรณ์ทีท่ ำให้ไมส่ำมำรถแลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศได้อยำ่งเสรี และท ำให้ไมส่ำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศได้ตำมปกติ  
(ค) กรณีที่ปรำกฏเหตกุำรณ์อ่ืนใด ตำมที่ได้รับกำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน ซึง่บริษัทจดักำรจะยื่นขอผ่อนผนัจำกส ำนกังำนก่อนเป็นรำยกรณี อำทิเชน่ 
(1) เม่ือตลำดหลกัทรัพย์หรือตลำดทำงกำรอ่ืนใด ที่หลกัทรัพย์หรือตรำสำรอื่นใดที่กองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ หรือฝำกเงินไว้ ปิดท ำกำร ไมว่ำ่ด้วยเหตใุดก็
ตำมที่นอกเหนือจำกกำรปิดท ำกำรตำมปกติหรือต้องหยดุกำรด ำเนินกำรอนัเป็นปกติชัว่ขณะ 
(2) เม่ือปรำกฏเหตกุำรณ์ในกรณีที่กำรท ำรำยกำร ซือ้-ขำย หลกัทรัพย์ และ/หรือตรำสำรอื่นใดที่กองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ ถกูจ ำกดั หรือ ถกูระงบั ในกำร
ท ำรำยกำร (restricted and suspended) หรือ 
(3) เม่ือปรำกฏเหตกุำรณ์ในกรณีที่กำรท ำรำยกำร ฝำก-ถอน โอนเงิน ในบญัชีที่กองทนุเป็นเจ้ำของ หรือ กำรท ำรำยกำร ซือ้-ขำย-ฝำก-ถอน-โอน 
หลกัทรัพย์ที่กองทนุลงทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมปกต ิจนเป็นเหตใุห้ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้อยำ่ง
สมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม หรือ 
(4) เม่ือระบบกำรติดตอ่-สื่อสำรตำ่งๆ และ/หรือ ระบบงำนตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรค ำนวณ หรือกำรหำมลูคำ่สินทรัพย์ และ/หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใด รวมถึง 
เงินฝำก ที่กองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้เกิดกำรขดัข้องไมว่ำ่ด้วยเหตอุนัใดจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถท ำกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุได้อยำ่งสมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม หรือ 
(5) เม่ืออตัรำแลกเปลี่ยนในประเทศที่กองทนุลงทนุขำดเสถียรภำพและไมไ่ด้สะท้อนมลูคำ่ที่แท้จริงหรือเกิดเหตกุำรณ์อ่ืนใดจนท ำให้บริษัทจดักำรไม่
สำมำรถท ำรำยกำรตำ่งๆ ได้ตำมปกติ อำทิเชน่ โอนเงิน-ฝำก-ถอน-ซือ้-ขำย-โอน สินทรัพย์ตำ่งๆ ที่ลงทนุไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถ
หำมลูคำ่ของทรัพย์สินตำ่งๆ ได้อยำ่งสมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม ภำยในเวลำที่ก ำหนด จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดักำรไมส่ำมำรถท ำกำรค ำนวณมลูคำ่
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้อยำ่งสมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม หรือ 
(6) เม่ือเกิดเหตกุำรณ์ไมป่กติทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ กำรทหำร หรือทำงกำรเงิน หรือเหตกุำรณ์ไมป่กติอื่นใด อนัเป็นผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ในด้ำน
ตำ่งๆ ของกองทนุ หรือ ตอ่สินทรัพย์ตำ่งๆ ที่กองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตใุห้กองทนุไมส่ำมำรถ ซือ้-ขำย-ฝำก-ถอน-โอน-ย้ำย สินทรัพย์ตำ่งๆ ได้
อยำ่งปกติ หรือ 
(7) เม่ือตลำดเงินสกลุดอลลำร์สหรัฐฯ หรือสกลุอ่ืนที่เป็นทรัพย์สินของกองทนุปิดท ำกำร นอกเหนือจำกกำรปิดท ำกำรตำมปกติ หรือต้องหยดุกำร
ด ำเนินกำรอนัเป็นปกติลงชัว่ขณะ หรือ 
(8) เม่ือบคุคลที่เก่ียวข้องกบักองทนุรวมตำ่งประเทศที่กองทนุไปลงทนุ บริษัทจดักำรตำ่งประเทศ หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตำ่งประเทศ หรือนำยทะเบียน
หน่วยลงทนุตำ่งประเทศ หรือตวัแทนตำ่งประเทศ (ถ้ำมี) หรืออ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในตำ่งประเทศปิดท ำกำร ไมว่ำ่จะปิดท ำกำรตำมปกติ หรือ นอกเหนือจำก
กำรปิดท ำกำรตำมปกติ หรือ หยดุด ำเนินกำรอนัเป็นปกตลิงชัว่ขณะ หรือ 
(9) และเหตกุำรณ์อ่ืนๆ ที่มีนยัส ำคญั และสง่ผลกระทบให้กองทนุไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ ได้อยำ่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรมเป็นต้น 
 
เม่ือปรำกฏเหตกุำรณ์ที่ได้กลำ่วมำข้ำงต้น บริษัทจดักำรจะประกำศกำรหยดุค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ และ
รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและสถำนที่ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ และบริษัทจดักำรจะรำยงำนกำรหยดุค ำนวณมลูคำ่ดงักลำ่วพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุให้ส ำนกังำน
ทรำบโดยพลนั 
 
อนึ่ง ขณะที่บริษัทจดักำร ไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้อยำ่งสมเหตสุมผล และ/หรือเป็นธรรมนัน้ บริษัทจดักำรอำจไมข่ำย หยดุ
ขำย ไมรั่บซือ้คืน หยดุรับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตำมค ำสัง่ซือ้ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ด้วยเชน่กนั 
 
4. ส ำหรับวิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ระบไุว้ในข้อ 16.1. ข้ำงต้น เว้นแตก่รณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร เห็นชอบ และ/หรือ ผ่อนผนัเป็นอยำ่งอ่ืน บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัน้ โดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร 
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและ/หรือรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุลำ่สดุภำยใน 3 วนัท ำกำร  
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16.3. แหลง่ข้อมลูกำรเปิดเผยมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

ประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อยหนึ่งฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะประกำศโดยชอ่งทำงอ่ืนแทนกำรประกำศในหนงัสือพิมพ์รำยวนั 
เชน่ www.krungsriasset.com หรือช่องทำงอ่ืนใดที่เหมำะสม ภำยในเวลำทีผู่้ลงทนุสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในกำรตดัสินใจลงทนุได้ โดยถือวำ่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกวำ่ 30 วนั โดยติดประกำศไว้ที่
ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผู้สนบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้อง และ  
จดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และสถำนที่ทกุแหง่ที่ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ 
เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุประเภทสถำบนั บริษัทจดักำรจะจดัให้มีข้อมลูดงักลำ่วด้วยหรือไมก็่ได้  
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูคำ่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง :  

1.ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องตำ่งจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องน้อยกว่ำหนึ่งสตำงค์ หรือตำ่งจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึ่ง
สตำงค์ขึน้ไป แตไ่มถ่ึงร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะจดัท ำและสง่รำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมผิดพลำด
ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่พบวำ่รำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และจดัให้มีส ำเนำรำยงำนดงักลำ่วไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรเพื่อให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ โดยรำยงำนดงักลำ่วจะมีรำยกำรอยำ่งน้อย ดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(1) รำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้อง  
 
(2) รำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
(3) สำเหตทุี่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(4) มำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจ
ควบคมุได้ เชน่ รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถู่กต้อง  
 
ในกรณีที่เหตขุองควำมผิดพลำดซึง่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตำมวรรคหนึ่งมีผลตอ่เน่ืองตอ่กำรค ำนวณรำคำหน่วยลงทนุครัง้ตอ่ไป เชน่ กำร
ก ำหนดอตัรำดอกเบีย้ผิดพลำด เป็นต้น บริษัทจดักำรจะแก้ไขรำคำหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแตว่นัที่บริษัทจดักำรพบวำ่รำคำหน่วยลงทุนไมถ่กูต้องด้วย  
 
2.ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องตำ่งจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดักำรจะค ำนวณรำคำหนว่ยลงทนุย้อนหลงันบัแตว่นัที่พบรำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัที่รำคำหน่วยลงทนุถกูต้อง และ
ด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนีเ้ฉพำะวนัที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องตำ่งจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แตห่นึ่งสตำงค์ขึน้ไป และคิดเป็นอัตรำสว่นตัง้แตร้่อย
ละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
(1) จดัท ำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำให้เสร็จสิน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่พบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และ
สง่รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่ ำนวณรำคำหนว่ยลงทนุเสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รำยงำนดงักลำ่วภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรสง่รำยงำนให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รำยงำนดงักลำ่วจะมีรำยกำรอยำ่งน้อยดงัตอ่ไปนี  ้ 
 
(ก) รำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้อง  
 
(ข) รำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
(ค) สำเหตทุี่ท ำให้รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(ง) กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเม่ือพบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
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ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัให้มีส ำเนำรำยงำนตำม (1) ไว้ ณ ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำร เพื่อให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้  
 
(2) แก้ไขรำคำหนว่ยลงทนุที่ไมถ่กูต้องให้เป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกุต้องภำยในวนัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงั
และรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1)  
 
(3) ประกำศชื่อกองทนุรวมที่มีกำรแก้ไขรำคำตำม (2) และวนั เดือน ปีที่มีกำรแก้ไขรำคำตำม (2)ในหนงัสือพิมพ์รำยวนัอยำ่งน้อยหนึ่งฉบบัภำยใน 3 วนั
ท ำกำรนบัแตว่นัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนดงักล่ำว  
 
(4) ชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุที่ได้ซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลำที่รำคำ
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องทรำบถึงกำรแก้ไขรำคำตำม (2) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำน
ดงักลำ่ว  
 
(5) จดัท ำรำยงำนมำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิให้รำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และสง่รำยงำนดงักลำ่ว พร้อมทัง้ส ำเนำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและ
รำยงำนกำรชดเชยรำคำที่จดัท ำตำม (1) ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำน
กำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำนัน้ เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคุมได้ 
บริษัทจดักำรจะไมส่ง่รำยงำนมำตรกำรป้องกนัให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส ำเนำเอกสำรที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวำ่กำรที่รำคำหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้แทน  
 
3. ในกำรชดเชยรำคำตำมข้อ 2 (4) บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องต ่ำกวำ่รำคำหนว่ยลงทนุที่ถกูต้อง (understate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
 
หำกปรำกฏวำ่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดักำรจะจำ่ยเงินของ
บริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำที่ขำดอยู ่หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยูน่ัน้และจำ่ยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวน
เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ำรที่รำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอก
ที่ไมอ่ำจควบคมุได้ เชน่ รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพ่ิมจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่นต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจำ่ยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคนื
หน่วยลงทนุ แตห่ำกปรำกฏวำ่ผู้ขำยคนืหน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่บริษัทจดักำรจะจำ่ยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นต่ำงของ
รำคำ เพ่ือชดเชยรำคำให้แก่ผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องสงูกวำ่รำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง (overstate) บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพ่ิมจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจำ่ยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึง่มีมลูคำ่เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไมถ่กูต้องกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง  
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หำกปรำกฏวำ่ผู้ขำยคืนหนว่ยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด บริษัทจดักำรจะจำ่ยเงิน
ของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยูน่ัน้และจำ่ยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวน
เทำ่กบัสว่นตำ่งของรำคำทีข่ำดอยู ่แล้วแตก่รณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทนุเปิด เว้นแตก่ำรที่รำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอก
ที่ไมอ่ำจควบคมุได้ เชน่ รำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวำ่มีสำเหตดุงักลำ่ว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรต้องชดเชยรำคำเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุรำยใดมีมลูคำ่ไมถ่ึงหนึ่งร้อยบำท บริษัทจดักำรอำจน ำเงิน
ชดเชยรำคำไปรวมจำ่ยในโอกำสแรกทีมี่กำรจำ่ยเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แตถ้่ำบคุคลดงักลำ่วไมมี่สถำนะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดักำรจะ
ชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีผู่้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
กำรจำ่ยเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยรำคำให้แกผู่้ขำยคืนหนว่ยลงทนุตำม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หน่วยลงทนุตำม 2(ก) บริษัทจดักำรอำจจำ่ยเงินของบริษัท
จดักำรเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
 
4. บริษัทจดักำรจะรับผิดชอบคำ่ใช้จำ่ยตำ่ง ๆ ที่เกิดขึน้จำกรำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง เชน่ ค่ำใช้จำ่ยในกำรประกำศกำรแก้ไขรำคำตำมข้อ 2(3) ใน
หนงัสือพิมพ์ คำ่ออกเช็ค คำ่ใช้จำ่ยในกำรจดัสง่เงินชดเชยรำคำให้แกผู่้ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขำยคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่รำคำหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้องมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้  
 
17. ช่ือผู้เกี่ยวข้อง :  
 
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 :  
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17.6. ผู้สอบบญัชี :  

ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นำงสำว ชมภนูชุ แซแ่ต้  

ชื่อ : นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนตุร์  

ชื่อ : นำย อดุม ธนรัูตน์พงศ์  

ชื่อ : นำงสำว ชตุิมำ วงษ์ศรำพนัธ์ชยั  

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  

17.7. กำรแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  

ไมมี่  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่ 31  เดือน สิงหำคม 
 
18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่ 31 สิงหำคม 2551  
 
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

19.1 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรโดยใช้วิธีกำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกปรำกฏวำ่มติเสียงข้ำงมำก หรือมติพิเศษมีจ ำนวนไมเ่กินร้อยละ 55 หรือไมเ่กิน
ร้อยละ 80 บริษัทจดักำรจะสง่เอกสำรหลกัฐำนเก่ียวกบักำรขอมติและกำรนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลกำรนบัมติ
นัน้ 
 
19.2 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำร บริษัทจดักำรต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำก เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้ต้องได้รับมติพิเศษ 
(1) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุรวมที่ท ำให้ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั  
(2) กำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน 
(3) กำรควบรวมกองทนุรวมระหวำ่งกองทนุรวมที่มีนโยบำยกำรลงทนุ ควำมเสี่ยงและระดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) แตกตำ่งกนั 
(4) กำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 
(5) กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเพ่ิมขึน้เกินกวำ่อตัรำร้อยละ 5 ของคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใช้จำ่ยเดิมตำมที่ระบไุว้ลำ่สดุในโครงกำร 
 
19.3 บริษัทจดักำรอำจแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมได้ โดยถือวำ่ได้รับมติจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว หรือข้อก ำหนดอ่ืนในท ำนองเดียวกนั โดย
กระท ำได้เฉพำะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) กำรแก้ไขเพ่ิมเติมซึง่มีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพ่ิมขึน้ 
(2) กำรแก้ไขเพ่ิมเติมที่ต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่ที่ออก
โดยอำศยัอ ำนำจแหง่กฎหมำยดงักลำ่ว 
(3) กำรแก้ไขเพ่ิมเติมชื่อและรำยละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 
(4) กำรแก้ไขเพ่ิมเติมที่ไมมี่ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมท่ ำให้ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทนุเปลี่ยนแปลงไปอยำ่งมี
นยัส ำคญั หรือเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
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19.4 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรในกรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดักำรอำจขอให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผู้ ถือหน่วย
ลงทนุก็ได้ ทัง้นี ้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจก ำหนดเง่ือนไขให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิเพื่อประโยชน์ในกำรแก้ไขโครงกำรก่อนให้ควำมเห็นชอบก็ได้ 
(1)  กำรเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรขำยและกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(2)  กำรเพิ่มชนิดหน่วยลงทนุที่ไมท่ ำให้สิทธิที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีอยูเ่ดิมด้อยลง 
(3)  กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทนุรวมลงทนุหรืออตัรำส่วนกำรลงทนุที่สอดคล้องกบันโยบำยกำรลงทนุ  
(4)  กำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ หรือรำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณี ซึง่ได้รับกำร
ผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควร 
(5)  กำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินให้แก่กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และกองทนุส ำรองเลีย้งชีพดงักลำ่วจะน ำ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับไปลงทนุในกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่เป็นกองทนุส ำรองเลีย้งชีพตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วย
หลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมส ำหรับกำรจดัตัง้และจดักำรของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุที่เป็นกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
(6)  กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจำก (1) (2) (3) (4) และ (5) 
ทัง้นี ้กำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรตำมข้ำงต้น ต้องไมมี่ผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมท่ ำให้ผลตอบแทน และควำมเสี่ยงของกองทนุ
เปลี่ยนแปลงไปอยำ่งมีนยัส ำคญั หรือเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
19.5 ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะไมน่บัคะแนนเสียงสว่นที่เกินกว่ำ 1 ใน 
3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม เว้นแตก่ำรเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ำกดักำรถือหน่วย
ลงทนุ 
 
19.6 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือวิธีกำรจดักำรซึง่กระท ำตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือภำยใต้กรอบกำรพิจำรณำของส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจดักำรจะแจ้งกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ รวมทัง้แจ้งไปยงัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทกุรำย และเผยแพร่ในลกัษณะที่ผู้ลงทนุทัว่ไปสำมำรถเข้ำตรวจดไูด้ ภำยใน 15 วนันบัแตว่นัถดัจำกวนัที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวนัที่มีผลบงัคบัใช้ หรือวนัที่มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร แล้วแตก่รณี 
 
19.7 บริษัทจดักำรอำจจะด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยถือวำ่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดักำร
จะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
19.8 ในกำรขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุครัง้ใด ไมว่ำ่จะโดยกำรจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือโดยกำรสง่หนงัสือขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเห็นวำ่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุในครัง้นัน้ไมช่อบด้วยกฎหมำยหรือบริษัทจดักำรฝ่ำฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตำมมำตรำ 129/2 หรือฝ่ำฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตำม
หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีกำรที่ก ำหนดตำมมำตรำ 129/3 ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมน้่อยกวำ่ 5 คน และมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่ 1 ใน 5 ของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนัน้ จะร้องขอให้ศำลสั่งเพิกถอนมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุครัง้นัน้ก็ได้ แตต้่อง
ร้องขอตอ่ศำลภำยใน 45 วนันบัแตว่นัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติให้แก้ไข  
 
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลำ่ว ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอื่น ๆ :  

20.1 บริษัทจดักำรอำจกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ือบริหำรสภำพคลอ่งของกองทนุเป็นกำรชัว่ครำวได้ โดย ณ สิน้วนัใด 
อตัรำสว่นกำรกู้ยืมและกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน เม่ือรวมกันแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 10 ของมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่
กำรเกินอตัรำสว่นดงักลำ่วมิได้เกิดจำกกำรกู้ยืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ิมเติม ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะปฏิบตัใิห้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอำท์                                                                         14/01/2020    Page 69 

20.2 กำรถือหน่วยลงทนุเกินหนึ่งในสำม  
 
ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด บริษัทจดักำรกองทนุ
รวมต้องไมน่บัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นที่เกินกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด และ
ด ำเนินกำรแก้ไขสดัสว่นกำรถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ให้มีจ ำนวนไมเ่กินหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ภำยในระยะเวลำทีป่ระกำศก ำหนด หรือด ำเนินกำรเลิกกองทนุรวมนัน้ทนัที เว้นแตเ่ข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หนงัสือเวียน หรือหนงัสือซกัซ้อมควำมเข้ำใจ ที่เก่ียวข้อง ทัง้ที่มี
อยูใ่นปัจจบุนัและทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต 
 
20.3 บริษัทจดักำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจำกบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริกำร อนัเน่ืองมำจำกกำรใช้บริกำรของบคุคลดงักลำ่วในกำรจดักำร
กองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมลูคำ่ในทำงเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบำทโดยตรงของควำมเป็นกองทนุตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ  
 
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวำ่บริษัทจดักำรใช้บริกำรของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพ่ือให้กองทนุได้รับประโยชน์จำกบคุคลดงักลำ่ว 
(churning)  
 
ในกำรจดัสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุที่อยูภ่ำยใต้กำรบริหำรจดักำรของบริษัทจดักำร บริษัทต้องกระท ำด้วยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึง
ลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อำจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย  
 
20.4  ข้อก ำหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีตำ่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกวำ่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวำ่ FATCA) โดยมีผลบงัคบั
ใช้วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักลำ่วก ำหนดให้สถำบนักำรเงินที่ไมใ่ชส่ญัชำติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial 
Institution หรือ FFI) รำยงำนข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยูใ่นบงัคบัต้องเสียภำษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดำ/นิติบคุคล 
สญัชำติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินที่อยูถ่ำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้ซึง่มีถ่ินที่อยูท่ำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึง่เปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจำกนีย้งัปรำกฎด้วยวำ่
ในปัจจบุนัมีรัฐบำลในหลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะทีค่ล้ำยคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวม
เรียก FATCA และกฎหมำยดงักลำ่ววำ่ “กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง”)  
 
กองทนุรวมและบริษัทจดักำรถือวำ่เป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึง่ถกูก ำหนดให้ต้องเข้ำผกูพนัตนกบัหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำที่ต้องรำยงำนข้อมลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคลสญัชำติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก ำหนด 
หน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมลูลกูค้ำเพือ่หำควำมสมัพนัธ์ของลกูค้ำกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำที่ในกำรก ำหนดให้ลกูค้ำบำงประเภทต้อง
จดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น  
 
ภำยใต้ข้อก ำหนดของ FATCA หำกกองทนุรวมใดไมเ่ข้ำผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลำ่วคือ มีสถำนะเป็น Non-Participating 
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส ำคญัในสองกรณี คือ  
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะได้รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สินทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
(เงินลงทนุทำงตรง) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทำงอ้อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
(Pass-thru) ซึง่อำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทนุกบัสถำบนักำรเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย 
FATCA ก ำหนดให้สถำบนักำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผกูพนัตนตำมข้อก ำหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนำคำรและสถำบนั
กำรเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้ำที่ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จำ่ยดงักลำ่วก่อนช ำระให้กบั
กองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
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(2) ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ที่เข้ำร่วมผกูพนัตำมข้อก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงบักำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยตุิควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบักองทนุ
รวมหรือบริษัทจดักำร ซึง่อำจท ำให้กองทนุรวมไมส่ำมำรถด ำเนินกำรลงทนุตอ่ไปได้ และ/หรือด ำเนินกำรลงทนุได้อยำ่งไมมี่ประสิทธิภำพ รวมถึงอำจท ำ
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
 
เพ่ือมิให้บริษัทจดักำรและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดักำร
และกองทนุรวม (โดยบริษัทจดักำร) จงึเข้ำผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัท
จดักำรและกองทนุรวมสำมำรถปฏิบตัติำมภำระผกูพนัภำยใต้ข้อก ำหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยตำ่งประเทศทีเ่ก่ียวข้องได้ บริษัทจดักำรและ
กองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบักำรปฎิบตัิงำนของกองทนุ เชน่ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุกำรขำยและรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ) จงึขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้ 
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด) ให้ค ำ
ยินยอมบริษัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำสง่ข้อมลู (เชน่ ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ ำตวัผู้ เสียภำษีของสหรัฐอเมริกำ จ ำนวนและมลูคำ่หนว่ยลงทนุ
คงเหลือ จ ำนวนเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดักำร ให้กบัหน่วยงำน
ของรัฐทัง้ในและตำ่งประเทศ ตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง  
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุน ำสง่ข้อมลู เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทรำบควำมเก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกำ เชน่ 
หนงัสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมริกนัหรือกำรให้ข้อมลูตำมหวัข้อที่ก ำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือ
กำรแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูที่เคยให้ไว้มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงน ำสง่หลกัฐำนเพ่ือยืนยนักำรเข้ำร่วมใน FATCA หรือกฎหมำยตำ่งประเทศ
ที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้ำสถำบนักำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยดงักลำ่ว  
(3) ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง  
 
เพ่ือเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์
เพ่ิมขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น ในกรณีทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไมแ่สดงเจตนำ
ตอบรับภำยในระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งหรือหลำยอยำ่งดงัตอ่ไปนีต้ำมควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วรับทรำบกำรด ำเนินกำรตำมทีบ่ริษัทจดักำรแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด ำเนินกำรตำมข้อตกลง
ที่ได้ระบไุว้ในค ำขอเปิดบญัช ี 
(1) ไมรั่บค ำสัง่ซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่ว  
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริกำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูคำ่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว  
(3) ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จำ่ยจำกรำยได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยนัน้ได้ เพื่อให้
สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก ำหนดของกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมำยของประเทศไทย  
(4) ด ำเนินกำรอ่ืนใดอนัเป็นกำรป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท ำให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมขึน้ หำกมีกำรด ำเนินกำรที่
สอดคล้องกบักฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องข้ำงต้น  
 
กำรด ำเนินกำรดงักลำ่วถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจดักำรและ
กองทนุมีกำรด ำเนินกำรที่ไมส่อดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องอนัจะท ำให้กองทนุอำจต้องถกูหกั ณ ที่จำ่ย หรือถกู
ปิดบญัชีธนำคำรตำมที่กลำ่วแล้วข้ำงต้น ซึง่ในทำงปฏิบตัิบริษัทจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้ำข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เก่ียวข้องก ำหนด) เทำ่นัน้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก ำหนดเพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรได้สงวนสิทธิไว้ข้ำงต้น บริษัทจัดกำร (รวมถึงผู้ที่
เก่ียวข้อง) จะด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงำน หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดที่
รำชกำรก ำหนด โดยไมจ่ ำเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศก าหนด :  

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

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

ในกำรจดักำรกองทนุรวม บริษัทจดักำรมีสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1) กำรบริหำรกองทนุรวม  
 
(ก) ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึง่เป็นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุตอ่ประชำชนครัง้แรก และยืน่ค ำขอจดทะเบียนเพ่ิมจ ำนวนเงินทนุของกองทนุรวม  
 
(ข) จดักำรกองทนุรวมให้เป็นไปตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผกูพนัระหวำ่ง
ผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรอยำ่งเคร่งครัด  
 
(ค) น ำเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินตำ่งๆ และซือ้ขำย จ ำหน่ำย สัง่โอน เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทนุ
ไว้ตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยลงทนุภำยใต้หลกัเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำม
วตัถปุระสงค์และนโยบำยกำรลงทนุของโครงกำรที่ได้รับอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(ง) เข้ำประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรที่กองทนุรวมถือหุ้นอยูเ่ทำ่ที่จ ำเป็น เพื่อรักษำประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ถ้ำมี) 
  
(จ) ด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุของกองทนุรวมตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ฉ) ด ำเนินกำรเพ่ิมหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเข้ำกองทนุ รับซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำก
วนัที่ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ รำคำรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณี 
 
(ช) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือวิธีกำรจัดกำรกองทนุรวมตำมข้อ 28 “วิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือ
แก้ไขวิธีกำรจดักำร”  
 
(ซ) ด ำเนินกำรฟ้องร้องคดีในนำมของบริษัทจดักำรเพื่อรักษำสทิธิและผลประโยชน์ตำ่งๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีที่มีบคุคลใดๆ รอนสิทธิของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทนุรวม  
 
(2) กำรรับและกำรจำ่ยเงินของกองทนุรวม  
 
(ก) จดัให้มีกำรรับ และจำ่ยคำ่ธรรมเนียม คำ่ใช้จำ่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจำกและให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม ให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์
ของกำรจดักำรของกองทนุรวมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 23 “คำ่ธรรมเนียม และคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
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(ข) ได้รับคำ่ตอบแทนในกำรจดักำรกองทนุรวม และคำ่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 23 “คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
 
(3) กำรแตง่ตัง้บคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(ก) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึง่มีคณุสมบตัิตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม” รวมถึงกำรเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม และแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนตำมเงื่อนไขในกำรเปลี่ยนตวัผู้ดแูล
ผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6.2 “เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์” ของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(ข) แตง่ตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำย และหรือผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ภำยใต้หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ค) จดัให้มีผู้สอบบญัชีทรัพย์สินของกองทนุรวมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
วำ่ด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์  
 
(ง) จดัให้มีผู้ช ำระบญัชีกองทนุรวมเม่ือยตุิหรือเลิกกองทนุรวม ทัง้นี ้โดยควำมเห็นชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
(จ) แตง่ตัง้ที่ปรึกษำหรือคณะบคุคลขึน้ท ำหน้ำที่เป็นทีป่รึกษำโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เชน่ ที่ปรึกษำกำรลงทนุ  
 
(ฉ) แตง่ตัง้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร  
 
(4) กำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ  
 
(ก) จดัให้มีกำรฝำกทรัพย์สินของกองทนุรวมไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(ข) จดัให้มีและเก็บรักษำไว้ซึง่ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑ์และวธีิกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ค) จดัท ำบญัชีแสดงกำรลงทนุของกองทนุรวมไว้โดยถกูต้องครบถ้วน  
 
(ง) จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวมเป็นรำยวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในทกุสิน้วนัท ำกำรนัน้  
 
(จ) จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุรวมเป็นรำยวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภำยในทกุสิน้วนัท ำกำรนัน้  
 
(ฉ) จดัท ำรำยงำนอตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ที่มีมลูคำ่เกินอตัรำสว่นทีก่ ำหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจำกกำรลงทนุ หรือได้หลกัทรัพย์มำเพิ่มเติม ตำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ช) จดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชี และสง่รำยงำนดงักลำ่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียน
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ โดยแสดงข้อมลูอยำ่งน้อยตำมที่ประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้หำกบริษัทจดักำรเลือกจดัท ำและสง่รำยงำนตำมข้อ (ฏ) ตำมปีปฏิทิน ให้ระยะเวลำกำรสง่รำยงำนเพ่ือแสดง
ข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชี ขยำยเป็นภำยใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำสง่รำยงำนดงักลำ่วผำ่น
ทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ อีเมล์เพ่ือติดตอ่ (email address) ตำมที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ 
 
(ซ) จดัท ำหนงัสือชีช้วนใหมท่กุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวม ณ วนัสิน้ปีบญัชแีละสง่ให้แกส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 
วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
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(ฌ) แจ้งกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมลูที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีอ่ืน ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม
นัน้  
 
(ญ) ปฏิบตัิกำรอื่นๆ เพ่ือให้ถึงซึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุรวม และรักษำไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(ฎ) ยกเลิกกองทนุรวมตำมที่ก ำหนดไว้ใน ข้อ 29 “กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม”  
 
(ฏ) จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบระยะเวลำ 6 เดือนนัน้ และสง่
รำยงำนดงักลำ่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมี่ชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 2 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้
รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักลำ่ว หรือเม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ ทัง้นี ้รำยงำนดงักลำ่วต้องแสดงข้อมลูอยำ่งน้อยตำมที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรเลือกจดัท ำและสง่รำยงำนตำมวรรคหนึ่งตำมรอบปีบญัชีให้บริษัทจดักำรได้รับยกเว้นไมต้่องจดัท ำและสง่รำยงำนดงักลำ่วในรอบ
ระยะเวลำ 6 เดือนหลงัส ำหรับรอบปีบญัชีนัน้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำสง่รำยงำนดงักลำ่วผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ อีเมล์เพ่ือ
ติดตอ่ (email address) ตำมที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ 
 
(ฐ) จดัให้มีรำยงำนของรอบระยะเวลำลำ่สดุตำมข้อ (ช) และ (ฏ) ไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำรและสถำนที่ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุกำร
ขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดไูด้และจดัส ำเนำให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ  
 
(ฑ) จดัสง่และด ำเนินกำรให้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี จดัสง่หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส ำคญัทีผู่้ลงทนุควรทรำบ พร้อมใบค ำสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุให้ผู้ทีส่นใจจะลงทนุ และจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงกำรไว้ ณ ที่ท ำกำรทกุแหง่ของบริษัทจดักำร และ ณ สถำนที่ติดตอ่ทกุแหง่ของ
ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี  
 
(ฒ) ในกรณีที่มีกำรลงทนุในตำ่งประเทศ บริษัทจดักำรจะจดัท ำและสง่รำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรน ำเงินไปลงทนุในตำ่งประเทศให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบเป็นรำยเดือนภำยในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป 
 
(ณ) จดัท ำและสง่รำยงำนเก่ียวกบัข้อมลูกำรจดักำรกองทนุรวมให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ด) ชีแ้จงและด ำเนินกำรให้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำมี) ชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ที่สนใจจะลงทนุทรำบในกรณีที่มีกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงกำร หรือมีเหตกุำรณ์ที่มีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือตอ่กำรตดัสินใจในกำรลงทนุ หรือตอ่กำร
เปลี่ยนแปลงในรำคำของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  
 
(ต) ช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมสดัสว่นจ ำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำมข้อ 29 “กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม” 
 
(ถ) ปฏิบตัิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอ่ืน ๆ ตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทัง้ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของบริษัทจดักำรทัง้ในปัจจบุนั และที่จะมีแก้ไขเพ่ิมเติมในอนำคต 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหน้ำที่ปฏิบตัิตำมข้อผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุรวม กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ 
กฎ หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแหง่กฎหมำยดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก ำหนดในข้อผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรือแย้งกบั
หลกัเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ดงักลำ่ว หำกบริษัทจดักำรกองทนุได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่นัน้ ให้ถือ
วำ่บริษัทจดักำรกองทนุได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมข้อผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแล้ว  
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เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร :  

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

ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู ่: เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศพัท์ 0-2128-2316 

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

สิทธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1) ได้รับคำ่ตอบแทนจำกกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้ในสว่นข้อมลูโครงกำร ข้อ 15. “คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียก
เก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
 
(2) บอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำ ทัง้นีโ้ดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
(1) ดแูลให้บริษัทจดักำรปฏิบตัติำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุและข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดักำร พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทัง้ใน
ปัจจบุนัและที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยเคร่งครัด 
 
(2) ดแูล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สนิของกองทนุโดยแยกทรัพย์สินของกองทนุออกจำกทรัพย์สินของผู้ดแูลผลประโยชน์และทรัพย์สินของลกูค้ำอื่น
จนกวำ่จะจดทะเบียนยกเลิกกองทนุ รับเงินตำ่ง ๆ ที่กองทนุจะพงึได้รับจำกกำรจดัตัง้และด ำเนินงำนของกองทนุ เชน่ เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผล 
และดอกเบีย้จำกหลกัทรัพย์ เงินได้จำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคืนหลกัทรัพย์ และเงินอ่ืนใดของกองทนุ และน ำเข้ำไว้ในบญัชีเงินฝำกและ/หรือบญัชี
ทรัพย์สินของกองทนุ ตลอดจนดแูลกำรเบิกจำ่ยทรัพย์สินของกองทนุให้เป็นไปตำมที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุ  
 
(3) จดัให้มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย สง่มอบ และโอนหลกัทรัพย์ตำ่ง ๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับช ำระหรือช ำระรำคำคำ่
หลกัทรัพย์ดงักลำ่ว ตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำรเม่ือเห็นวำ่หลกัฐำนถกูต้องแล้ว  
 
(4) รับรองควำมถกูต้องในจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนเงินที่บริษัท
จดักำรโอนเข้ำบญัชีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุและจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถกูยกเลิกจำกกำรขำยคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุในแตล่ะวนัท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร  
 
(5) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำรในกำรที่บริษัทจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค ำสัง่ขำยคืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุ เน่ืองจำกมีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ยจำ่ยโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุได้อย่ำงสมเหตสุมผล  
 
(6) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำรในกำรที่บริษัทจดักำรไมข่ำยหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุที่ได้รับไว้แล้ว
หรือหยดุรับค ำสัง่ซือ้หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุหำกเห็นวำ่มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยจำ่ยโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุได้อยำ่ง
สมเหตสุมผลหรือไมส่ำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินของกองทนุได้อยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสมหรือมีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  
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(7) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำรในกรณีที่บริษัทจดักำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตำมหลกัเกณฑ์และวธีิกำรที่
ก ำหนดไว้ในข้อ 21 “กำรช ำระคำ่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน”  
 
(8) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำรในกำรก ำหนดวธีิค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุ ตำมรำคำที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สิน
ตำมปกติท ำให้มลูคำ่ทรัพย์สนิไมเ่หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ในขณะค ำนวณมลูคำ่  
 
(9) ให้ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจดักำรในกำรรับช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนที่มิใชห่ลกัประกนัแทนกำรช ำระหนีด้้วยเงินสดตำมตรำสำรแหง่หนี ้ 
 
กำรด ำเนินกำรให้ควำมเห็นชอบตำม (5) –(9) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องด ำเนินกำรจดัท ำกำรให้ควำมเห็นชอบเป็นหนงัสือ และสง่ให้แก่บริษัทจดักำรเพื่อ
ใช้เป็นหลกัฐำนโดยทนัที และแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบในทนัทีทกุครัง้ที่เกิดกรณีตำม (5) โดยจดัท ำรำยงำนในเร่ืองดงักลำ่วเป็น
หนงัสือ พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนกำรให้ควำมเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(10) ให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรจดักำรกองทนุของบริษัทจดักำรเพื่อประกอบกบัข้อมลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผู้จดัหำในกำรจดัท ำรำยงำนดงันี  ้ 
 
1) รำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน โดยสง่ให้บริษัทจดักำรภำยใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำหกเดือน
ดงักลำ่ว  
 
2) รำยงำนทกุรอบปีบญัชี โดยสง่ให้บริษัทจดักำรภำยใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
(11) รับรองควำมถกูต้องในกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำรับซือ้คืน และรำคำขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุ และกำรค ำนวณ
หน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ที่บริษัทจดักำรได้ค ำนวณไว้ และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองเม่ือเห็นวำ่ถกูต้องแล้ว  
 
(12) จำ่ยเงินจำกบญัชีเงินฝำกเพ่ือเป็นคำ่ใช้จำ่ยตำ่ง ๆ ของกองทนุตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร  
 
(13) แจ้งและรำยงำนให้บริษัทจดักำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเข้ำประชมุ ผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับดอกเบีย้กำรจองหุ้นเพ่ิมทนุ กำร
เปลี่ยนแปลงมลูคำ่หุ้น และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลตอ่กำรถือครองหลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่ำวเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรจำกตลำดหลกัทรัพย์  
 
(14) จดัท ำรำยงำน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แกบ่ริษัทจดักำร  
 
1) รำยงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำรเก่ียวกบักำรรับและจ ำหน่ำยหลกัทรัพย์ กำรรับเงินปันผล ดอกเบีย้ 
และอ่ืนๆ  
 
2) จดัท ำบญัชี และรับรองควำมถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุที่รับฝำกไว้  
 
3) รำยงำนรำยละเอียดกำรรับจำ่ยเงินจำกบญัชีเงินสดและเงินฝำกธนำคำรพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยและค ำนวณดอกเบีย้ค้ำงรับ (ถ้ำ
มี)  
 
4) จดัท ำบญัชีแสดงกำรรับจำ่ยทรัพย์สนิของกองทนุรวม และรับรองควำมถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุรวมที่ฝำกไว้  
 
5) รำยงำนเป็นรำยวนัเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวมแยกตำมประเภทของหลกัทรัพย์และตำมสถำนภำพของหลกัทรัพย์พร้อมทัง้ค ำนวณดอกเบีย้ค้ำง
รับ (ถ้ำม)ี  
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6) รำยงำนรำยละเอียดเจ้ำหนีค้ำ่ซือ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้ำ่ขำยหลกัทรัพย์เป็นรำยวนั (ถ้ำมี) 
  
(15) ดแูลเก็บรักษำทรัพย์สินของกองทนุที่ลงทนุในตำ่งประเทศ รวมทัง้ดแูลกำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบักำรรักษำทรัพย์สินของกองทนุผ่ำนระบบ 
Euroclear, Cedel ตลอดจนระบบอ่ืนใดที่เก่ียวข้องอยำ่งครบถ้วน 
 
(16) แจ้งให้บริษัทจดักำรทรำบในกรณีที่บริษัทจดักำรมิได้ปฏิบตัติำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ประกำศหลกัเกณฑ์ หรือ
ข้อบงัคบัอ่ืนใดที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักลำ่วจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่กองทุน  
 
(17) จดัท ำรำยงำนเสนอตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจน
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือไมป่ฏิบตัิตำมหน้ำทีต่ำมมำตรำ 125 แหง่พระรำชบญัญัติติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้
ภำยใน 5 วนั นบัแตว่นัที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถึงเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว  
 
(18) ด ำเนินกำรสอดสอ่งดแูลและตรวจสอบสมดุบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนของกองทนุตำมที่เห็นสมควร ทัง้นีจ้ะต้องไมเ่ข้ำมำมีอ ำนำจตอ่กำรตดัสินใจ
และกำรด ำเนินงำนของบริษัทจดักำร  
 
(19) ด ำเนินกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหน้ำที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกคำ่สินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับค ำสัง่จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ คำ่ใช้จำ่ยในกำรฟ้องร้อง
บงัคบัคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจำกทรัพย์สินของกองทนุ  
 
(20) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำร หน้ำที่ผู้ดแูลผลประโยชน์จะสิน้สดุเม่ือผู้ช ำระบญัชีได้จดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์โดยในชว่งระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไมส่ิน้สดุ ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรับฝำกทรัพย์สินของกองทนุจนกวำ่จะจด
ทะเบียนเลิกกองทนุ  
 
(21) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้ำที่ลงไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ต้องท ำหน้ำที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตอ่ไปอย่ำง
สมบรูณ์จนกวำ่กำรจดักำรโอนทรัพย์สินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุนัน้ ตลอดจนถึงกำรด ำเนินกำรอื่นใดที่จ ำเป็นเพ่ือให้กำรโอนทรัพย์สิน
และเอกสำรทัง้หลำยเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหมจ่ะเสร็จสิน้และผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหมส่ำมำรถท ำหน้ำที่ได้ทนัที เว้นแต่
บริษัทจดักำรหรือผู้ มีอ ำนำจตำมกฎหมำยจะมีค ำสัง่เป็นอยำ่งอ่ืน  
 
(22) แจ้งกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ำรำยงำนในเร่ืองดงักลำ่วพร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนที่ได้ให้ควำม
เห็นชอบหรือที่ได้ให้กำรรับรองข้อมลูในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผู้ ดแูลผลประโยชน์ให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ทรำบโดยพลนั  
 
(23) ท ำกำรรับรองในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องอนัมีสำเหตเุน่ืองมำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไมอ่ำจควบคมุได้ เชน่ จำกรำคำหลกัทรัพย์ตำมรำคำ
ตลำดครัง้สดุท้ำยของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง  
 
(24) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะแก้ไขในอนำคตโดยเคร่งครัด 
 
(25) รับรองผลกำรนบัมติ กำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่วไมเ่กินร้อยละ 60 ของจ ำนวน
หน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงกำร 
 
(26) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นีต้้องไมข่ดัตอ่กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
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ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมและตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถึงหน้ำที่ดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมที่จ ำเป็นเพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหมส่ำมำรถปฏิบตัิหน้ำทีต่อ่ไปได้ ซึง่กำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรับรองควำมถกูต้องและครบถ้วนของสิง่ที่สง่มอบให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รำยใหมห่ำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำร งดเว้นกระท ำกำร หรือละเลยไมป่ฏิบตัิหน้ำที่ ในกำรดแูลรักษำประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
อำจใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แหง่พระรำชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผู้ดแูล
ผลประโยชน์เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้ 
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องไมก่ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชน์ของกองทนุรวมและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมว่ำ่กำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้ อ่ืน เว้นแตเ่ป็นกำรเรียกคำ่ตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะ
ที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบก่อนอยำ่งเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหนว่ยลงทุนที่ได้ทรำบข้อมลูดงักลำ่วมิได้แสดงกำรคดัค้ำน 
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไมด่ ำเนินกำรขอมติ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์มีอ ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่จ ำเป็นเพ่ือขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้  
 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนผู้ดแูลผลประโยชน์ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำได้เม่ือได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ก่อน  
(1) เม่ือบริษัทจดักำร/ผู้ดแูลผลประโยชน์มีควำมประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกลำ่วให้อีกฝ่ำยหนึ่งทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลักษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อย
กวำ่ 90 วนั  
(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำร/ผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ฏิบตัิตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ บริษัทจดักำร/ผู้ดแูลผลประโยชน์อำจบอกเลิก
สญัญำได้ โดยบอกกลำ่วให้อีกฝ่ำยหนึง่ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 30 วนั  
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้กฎกระทรวงและประกำศที่ออกตำมกฎหมำยดงักลำ่ว หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ
กรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลเป็นกำรเพิ่มภำระหน้ำที่แกผู่้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไมป่ระสงค์จะรับหน้ำทีด่งักลำ่ว ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิ
บอกเลิกสญัญำได้ โดยบอกกลำ่วให้บริษัทจดักำรทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 90 วนั  
(4) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์ขำดคณุสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม ซึง่ออกตำมควำมในมำตรำ 121 แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จดักำรแก้ไขให้ถกูต้องภำยใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรรู้หรือรับทรำบเหตกุำรณ์ดงักลำ่ว บริษัทจดักำรจะแจ้งกำรแก้ไข
ดงักลำ่วให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่แก้ไขเสร็จสิน้ ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้
ถกูต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะขออนญุำตเปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัทีค่รบก ำหนดเวลำให้แก้ไข และเม่ือได้รับอนญุำตแล้วบริษัทจดักำรจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนโดยพลนั เว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตุ
จ ำเป็นและสมควร ส ำนกังำนอำจพิจำรณำผ่อนผนัหรือสัง่กำรให้บริษัทจดักำรปฏิบตัิเป็นประกำรอ่ืนได้  
(5) ในกรณีที่มีมติเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด
ของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
(6) ในกรณีที่ผู้ดแูลผลประโยชน์น ำข้อมลูตำ่ง ๆ ที่เก่ียวกบักำรจดักำรกองทนุหรือข้อมลูอ่ืนที่เก่ียวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยตอ่กองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอก
กลำ่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 15 วนั  
 
อนึ่ง ถ้ำกำรเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดักำรโอนหรือสง่มอบทรัพย์สินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รำยใหม ่หรือตำมค ำสัง่ของบริษัทจดักำร หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมตลอดถึงกำรด ำเนินงำนอื่นใดที่จ ำเป็น เพื่อให้กำรโอน
หรือสง่มอบทรัพย์สินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดเป็นไปโดยเรียบร้อยภำยใน 30 วนันบัแตว่นัที่สญัญำสิน้สดุลง 
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ในกรณีผู้ดแูลผลประโยชน์กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทนุรวมหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไมเ่ข้ำข้อยกเว้นให้กระท ำได้ หำกเป็นกรณีที่
มีนยัส ำคญัและไมส่ำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้  
 
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทนุรวม :  

ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน)  
เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0-2128-2316 
 
และ/หรือบริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ ธนำคำรแหง่ประเทศไทย และ/หรือศนูย์รับฝำกทรัพย์สินในตำ่งประเทศ (ถ้ำม)ี 

3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมงักร  
ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บี ถนนพระรำม 9  
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  

ชื่อ : นำงสำว ชมภนูชุ แซแ่ต้  
ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บี ถนนพระรำม 9  
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  

ชื่อ : นำย ประวิทย์ วิวรรณธนำนตุร์  
ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บี ถนนพระรำม 9  
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  

ชื่อ : นำย อดุม ธนรัูตน์พงศ์  
ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บี ถนนพระรำม 9  
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  

ชื่อ : นำงสำว ชตุิมำ วงษ์ศรำพนัธ์ชยั  
ที่อยู ่: บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรวอ่งวำนิช บี ถนนพระรำม 9  
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
โทรศพัท์ 0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  
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4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

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

ชื่อ :  
ที่อยู ่:  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

สิทธิของผู้จดัจ ำหนำ่ย (ถ้ำมี)  
(1) ได้รับคำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุ ในอตัรำที่ระบไุว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้จดัจ ำหน่ำย แต่ทัง้นีต้้องไมเ่กินอตัรำที่ก ำหนดไว้ในสว่นข้อมลู
โครงกำร ข้อ 15. “คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
(2) บอกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้จดัจ ำหนำ่ยตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำแตง่ตัง้ผู้จดัจ ำหนำ่ย  
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้จดัจ ำหน่ำย  
(1) แจกจำ่ยหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุ และใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเอกสำรตำ่ง ๆ ในกำรสง่เสริมกำรขำย  
(2) รับใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรับช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
(3) ตรวจสอบควำมถกูต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสำรที่ใช้ในกำรสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
(4) ยืนยนักำรซือ้ หรือขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ 
(5) ท ำกำรอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบัหน้ำทีด่งักลำ่วข้ำงต้น  
(6) หน้ำที่และควำมรับผิดชอบอ่ืนตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศอื่นที่เก่ียวข้อง  
 
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เป็นปัจจบุนัได้ในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวม 
(ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบักองทนุรวม) 

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

(1) ได้รับคำ่ธรรมเนียมผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน ในอตัรำที่ระบไุว้ในสว่นข้อมลูโครงกำร ข้อ 15. “คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใช้จำ่ยที่เรียกเก็บจำกผู้
สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
(2) บอกเลิกสญัญำกำรเป็นผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืนตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสัญญำแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุกำรขำยหรือรับซือ้คืน  
(1) แจกจำ่ยหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำสัง่ขำยคนืหน่วยลงทนุ และใบค ำสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเอกสำรตำ่ง ๆ ในกำรสง่เสริมกำรขำย  
(2) รับใบค ำสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือใบค ำสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรับช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจำกผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
(3) ตรวจสอบควำมถกูต้องเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสำรที่ใช้ในกำรสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
(4) คืนเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ไมไ่ด้รับกำรจดัสรรตำมเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
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(5) ยืนยนักำรซือ้ หรือขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
(6) ท ำกำรอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกบัหน้ำทีด่งักลำ่วข้ำงต้น  
(7) หน้ำที่และควำมรับผิดชอบอ่ืนตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศอื่นที่เก่ียวข้อง  
 
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 :  

สิทธิของที่ปรึกษำกำรลงทนุ (ถ้ำมี)  
ที่ปรึกษำกำรลงทนุมีสิทธิได้รับคำ่ธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทนุจำกบริษัทจดักำร ซึง่บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ตอบแทนดงักลำ่วเอง โดยจะหกั
จำกคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรที่บริษัทจดักำรจะได้รับจำกกองทนุ ส ำหรับกำรท ำหน้ำที่เป็นทีป่รึกษำกองทนุ และมีสทิธิตำมสญัญำแตง่ตัง้ที่ปรึกษำกำร
ลงทนุ อยำ่งไรก็ตำม ที่ปรึกษำกำรลงทนุจะไมมี่อ ำนำจควบคมุกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรแตป่ระกำรใด โดยบริษัทจดักำรมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจ
แตเ่พียงผู้ เดียวในกำรจดักำรกองทนุรวมไมว่่ำจะเป็นกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือกำรจดักำรด้ำนอ่ืนใดก็ตำม ทัง้นี ้ที่ปรึกษำกำรลงทนุไมมี่สิทธิที่จะ
รับทรำบถึงกำรตดัสินใจดงักลำ่ว  
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำกำรลงทนุ (ถ้ำมี)  
(1) ที่ปรึกษำกำรลงทนุมีหน้ำที่ที่ต้องด ำเนินกำรดงันี ้ 
1) รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมลูเก่ียวกบัคณุคำ่ของหลกัทรัพย์หรือควำมเหมำะสมในกำรลงทนุเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ของประเทศไทย โดยจะท ำรำยงำนสรุป
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรสง่ให้แกบ่ริษัทจดักำรทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรร้องขอตำมสมควร  
2) รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัภำวะเศรษฐกิจ ตลำดเงินและตลำดทนุของประเทศไทย โดยจะท ำรำยงำนสรุปเป็นลำยลกัษณ์อกัษรสง่ให้แก่บริษัทจดักำรทกุ
เดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรร้องขอตำมสมควร  
3) รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม และจ ำแนกตำมหมวดธรุกิจของประเทศไทย โดยจะท ำรำยงำนสรุปเป็นลำยลกัษณ์อกัษรสง่ให้แก่
บริษัทจดักำรทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรร้องขอตำมสมควร  
4) รวบรวมข้อมลูอ่ืนๆ ตำมที่บริษัทจดักำรร้องขอตำมสมควร  
(2) ที่ปรึกษำกำรลงทนุ พนกังำน ลกูจ้ำง บริวำร หรือบคุคลอ่ืนใดที่ท ำงำนให้แก่ที่ปรึกษำกำรลงทนุจะต้องไมซ่ือ้หรือขำยหลกัทรัพย์ โดยใช้ประโยชน์จำก
ข้อมลูกำรตดัสินใจซือ้ขำยหลกัทรัพย์กอ่นที่กองทนุรวมจะท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว  
(3) ที่ปรึกษำกำรลงทนุต้องเก็บรักษำข้อมลูใดๆ เก่ียวกบักองทนุรวมและข้อมลูอ่ืนๆ ที่ได้ลว่งรู้มำเป็นควำมลบั และจะไมเ่ปิดเผยให้บคุคลใดๆ ทรำบ เว้น
แตจ่ะเป็นกำรเปิดเผยโดยอ ำนำจของกฎหมำยหรือโดยควำมยินยอมของบริษัทจัดกำรเพื่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
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(4) ที่ปรึกษำกำรลงทนุจะต้องรับผิดชอบตอ่ควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้เพรำะควำมประมำทเลินเลอ่อยำ่งร้ำยแรงหรือกำรไมก่ระท ำตำมหน้ำที่โดยไมมี่
เหตผุลอนัควรของที่ปรึกษำกำรลงทนุ พนกังำน ลกูจ้ำง บริวำร หรือบคุคลอ่ืนใดที่ท ำงำนให้แก่ที่ปรึกษำกำรลงทนุ  
(5) ที่ปรึกษำกำรลงทนุและตวัแทนที่ปรึกษำกำรลงทนุจะไมก่ระท ำกำรใดๆ อนัก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ในเร่ืองดงักลำ่วที่จะมีขึน้ในภำยหลงัอยำ่งเคร่งครัด  
 
หมำยเหต ุ(ที่ปรึกษำกำรลงทนุ) :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแตง่ตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลที่มีใบอนญุำตในกำรประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษำกำรลงทนุให้เป็นที่ปรึกษำกำรลงทนุของ
บริษัทจดักำรได้โดยไมถื่อวำ่เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร เพื่อให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรลงทนุตำ่งๆ ตำมนโยบำยกำรลงทนุเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ที่ปรึกษำที่บริษัทจดักำรอำจจะแตง่ตัง้ขึน้ดงักลำ่วจะไมมี่อ ำนำจควบคมุกำรด ำเนินงำนของบริษัทจดักำรแตอ่ยำ่งใด ทัง้นี ้บริษัทจดักำร
จะแจ้งให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ เม่ือมีกำรแตง่ตัง้หรือเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษำกำรลงทนุ 
 
9.2.ที่ปรึกษำกองทนุ :  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

สิทธิของที่ปรึกษำกองทนุ (ถ้ำมี)  
ที่ปรึกษำกองทนุมีสิทธิได้รับคำ่ธรรมเนียมที่ปรึกษำกองทนุ ซึง่บริษัทจดักำรจะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ตอบแทนดงักลำ่วเอง โดยอำจหกัจำกค่ำธรรมเนียม
กำรจดักำรที่บริษัทได้รับจำกกองทนุรวม ที่ปรึกษำกองทนุมีสิทธิในกำรให้ค ำปรึกษำและแสดงควำมคิดเห็นในภำพรวมทัว่ไปของเศรษฐกิจและแนวโน้ม
กำรเจริญเติบโตของ ตรำสำรทนุและตรำสำรหนี ้ที่ปรึกษำกองทนุจะไมมี่อ ำนำจควบคมุกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรแตป่ระกำรใด โดยบริษัทจดักำร 
มีอ ำนำจในกำรตดัสินใจแตเ่พียงผู้ เดียวในกำรจดักำรกองทนุรวม ไม่วำ่จะเป็นกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือกำรจดักำรด้ำนอ่ืนใดก็ตำม ทัง้นี ้ที่ปรึกษำ
กองทนุไมมี่สิทธิที่จะรับทรำบถึงกำรตดัสินใจดงักลำ่ว  
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำกองทนุ (ถ้ำมี)  
ที่ปรึกษำกองทนุมีหน้ำที่ที่ต้องด ำเนินกำรดงันี ้ 
(1) ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทัว่ไปของประเทศ รวมทัง้สภำวกำรณ์ทำงกำรเมืองที่อำจมีผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ  
(2) ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบัสภำวกำรณ์ของตลำดตรำสำรหนี ้และตลำดตรำสำรทนุ  
(3) ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัแนวโน้มกำรลงทนุในประเทศไทยของนกัลงทนุตำ่งประเทศ  
(4) ที่ปรึกษำกองทนุ พนกังำน ลกูจ้ำง บริวำรหรือบคุคลอ่ืนใดที่ท ำงำนให้แกค่ณะที่ปรึกษำกองทนุจะต้องไมซ่ือ้หรือขำยหลกัทรัพย์โดยใช้ประโยชน์จำก
ข้อมลูกำรตดัสินใจซือ้ขำยหลกัทรัพย์กอ่นที่กองทนุรวมจะท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ดงักลำ่ว  
(5) ที่ปรึกษำกองทนุต้องเก็บรักษำข้อมลูใด ๆ เก่ียวกบักองทนุรวมและข้อมลูอ่ืน ๆ ที่ได้ลว่งรู้มำเป็นควำมลบั และจะไมเ่ปิดเผยให้บคุคลใด ๆ ทรำบ เว้น
แตจ่ะเป็นกำรเปิดเผยโดยอ ำนำจของกฏหมำยหรือโดยควำมยินยอมของบริษัทจดักำรเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(6) ที่ปรึกษำกองทนุจะต้องรับผิดชอบตอ่ควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึน้เพรำะควำมประมำทเลินเลอ่อยำ่งร้ำยแรงหรือกำรไมก่ระท ำตำมหน้ำที่โดยไมมี่
เหตผุลอนัควรของที่ปรึกษำกองทนุ  
(7) ที่ปรึกษำกองทนุจะไมก่ระท ำกำรใด ๆ อนัก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ในเร่ืองดงักลำ่วอยำ่ง
เคร่งครัด  
 
หมำยเหต ุ(ที่ปรึกษำกองทนุ) :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแตง่ตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลเพ่ือเป็นที่ปรึกษำกองทนุของบริษัทจดักำรได้โดยไมถื่อวำ่เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำร 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถเสนอให้แตง่ตัง้ตวัแทนผู้ทรงคณุวฒิุที่สำมำรถให้ค ำปรึกษำในภำพรวมทำงเศรษฐกิจแก่กองทนุรวมเข้ำเป็นที่ปรึกษำ
กองทนุได้ เพื่อให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรลงทนุให้เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจ้งให้ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบเม่ือมีกำรแตง่ตัง้หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ปรึกษำกองทนุ 
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10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไมมี่ 

11. ผู้ รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ : 

ที่อยู ่:  

สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ผู้ รับมอบหมำยงำนด้ำนกำรจดักำรลงทนุ) :  

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไมมี่  
 
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :  

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตกลงยินยอมให้บริษัทจดักำรท ำกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมเง่ือนไขกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมที่ระบใุนข้อ 
16 “กำรรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 
 
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปันผล :  

ไมมี่ 
 
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุได้อยำ่งเสรี อยำ่งไรก็ตำม ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมอ่ำจโอนหน่วยลงทนุให้แกบ่คุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือ
พลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไมรั่บลงทะเบยีนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยให้แก่
บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) กำรโอนหน่วยลงทนุให้บิดำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(2) กำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสัง่ศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย  
(3) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเห็นสมควรและอนมุตัิให้โอนได้ 
 
วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ผู้ โอนจะต้องมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองที่ส ำนกังำนนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส ำนกังำนผู้สนบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว้ ในกรณีที่
ผู้ รับโอนยงัไมมี่บญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผู้ รับโอนจะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหวัข้อ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัช”ี ก่อนแล้วผู้ โอนจงึ
ท ำกำรโอนหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอนได้  
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(2) ผู้ โอนจะต้องเสียคำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุว้ในสว่นข้อมลูโครงกำร หวัข้อ “คำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ”  
 
(3) หลงัจำกที่ได้รับคำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผู้ โอนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุจะสง่มอบใบเสร็จรับเงิน และใบก ำกับภำษี
พร้อมส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ โอนไว้เป็นหลกัฐำน  
 
(4) ในกรณีที่ผู้ โอนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและต้องกำรโอนหน่วยลงทนุ จะต้องน ำสง่ใบส ำคญัหนว่ยลงทนุคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือท ำกำร
โอนหน่วยลงทนุในระบบไร้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หำกผู้ รับโอนต้องกำรได้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุจะต้องยื่นเร่ืองกำรขอให้ออกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุตำมที่ระบไุว้ในหวัข้อ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรสง่มอบ"  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัแตว่นัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูต้องสมบรูณ์  
 
ทัง้นี ้ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตอ่เม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว  
 
13.4. ข้อจ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมอ่ำจโอนหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไมรั่บ
ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยให้แก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ 
 
กองทนุนีมี้ข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือได้ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม บริษัทจดักำรจะปฏิเสธกำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วย
ลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีเข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ วำ่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุในกองทุนรวม
และหน้ำที่ของบริษัทจดักำร  
 
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดักำร :  

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจดักำรท ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำรได้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำตำม
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบไุว้ในหวัข้อ “กำรขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร” 
 
(2) ในกรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดตำมที่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด หรือบคุคลอ่ืนที่ได้รับกำรยกเว้นหรือผ่อนผนัจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรัพย์ที่เป็นเจ้ำของบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยชื่อ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไมน่บัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนั หรือบคุคลอ่ืนที่ได้รับกำรยกเว้นหรือผ่อนผนัจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในสว่นที่เกินกวำ่หนึ่งในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม เว้นแตก่ำรเกินข้อจ ำกดั
กำรถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุ  
 
13.6. สิทธิในกำรได้รับเงินคืนเม่ือเลิกโครงกำร :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะได้รับเงินคนืเม่ือบริษัทจดักำรเลิกกองทนุรวม โดยบริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบไุว้
ในหวัข้อ “กำรเลิกกองทนุรวม” 
 
13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

ไมมี่  
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13.8. อ่ืน ๆ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีควำมรับผิดจ ำกดัเพียงไมเ่กินคำ่หน่วยลงทนุที่ยงัสง่ใช้แก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไมค่รบ 
 
กำรที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไมว่ำ่ในทอดใด ๆ ให้ถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลำ่ว
ยอมรับที่จะผกูพนัตำมข้อก ำหนดในข้อผกูพนัซึง่ลงนำมโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกให้บริษัทจดักำรกองทนุรวมจำ่ยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทนุได้ไมเ่กินไปกวำ่สว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรแบง่ชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในกำรได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดต้องเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ด้วย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

- หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- ใบหน่วยลงทนุ 
- ระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรสง่มอบ :  

14.2.1. กรณีหนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
โครงกำรจดักำรจะใช้ระบบไร้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทกึชื่อผู้ เปิดบญัชีกองทนุ
ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึง่ในกรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุร่วมกนับริษัทจดักำร
หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทกึชื่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ เหลำ่นัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อ
แรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ใช้สิทธิในฐำนะผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ รับเงินที่ได้จำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินปันผล (ถ้ำมี)  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้หรือขำยคืน เพื่อเป็นกำรยืนยันจ ำนวน
หน่วยลงทนุ และ/หรือ จ ำนวนเงินที่ได้รับให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรโดยนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรสง่มอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทำงไปรษณีย์ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัสิน้สดุ
ระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และกรณีกำรซือ้หรือขำยคืนหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรปิดกำรเสนอขำยครัง้แรกบริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียน
หน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรสง่มอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดักำร หรือ 
อีเมล์เพ่ือติดตอ่ (email address) ตำมที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึง่จะน ำสง่ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วย
ลงทนุ โดยถือวำ่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุที่ได้รับทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงักลำ่ว สำมำรถใช้แทนหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตำมปกติได้  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสิทธิในกำรจดัสง่หรือไมจ่ดัสง่รำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึง่ได้รับกำร
ปรับปรุงรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(1) ในกรณีที่มีกำรจดัสง่รำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะน ำสง่โดยทำงไปรษณีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีชื่อปรำกฏอยู่
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
(2) ในกรณีที่ไมมี่กำรจดัสง่รำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถใช้สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึง่ได้รับกำรปรับปรุง
รำยกำรให้เป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได้  
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หำกปรำกฏข้อผิดพลำดในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องท ำกำรทกัท้วงข้อผิดพลำดภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสือรับรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ข้อมลูดงักลำ่วถกูต้อง  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุอำจจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุได้เฉพำะในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ
เพ่ือน ำไปใช้เป็นหลกัประกนัในกำรขอสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 
 
ก) ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกรำยละเอียดในค ำขอให้ออกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรับได้ที่ส ำนกังำนนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
 
ข) ยื่นค ำขอให้ออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุพร้อมช ำระคำ่ธรรมเนียมตำมที่ระบุไว้ในสว่นข้อมลูโครงกำร ข้อ 15.3. เร่ือง “คำ่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้
สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ” ในกำรออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุตอ่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
ค) นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุโดยได้รับมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุ
ที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในค ำขอ ให้ออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุ ส ำหรับกรณีทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจ ำนวนหนว่ยลงทนุในค ำขอให้ออกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุมำกกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ออก
ใบส ำคญัหน่วยลงทนุส ำหรับจ ำนวนเทำ่ที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรทีบ่นัทกึโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
ง) ใบส ำคญัหน่วยลงทนุที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ จะมีข้อควำมตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ซึง่จะระบชุื่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ โดยในใบส ำคญัหน่วยลงทนุจะต้องมีลำยมือชื่อกรรมกำรผู้ มีอ ำนำจผกูพนับริษัทจดักำรและประทบัตรำส ำคญัหรือลำยมือชื่อนำยทะเบียน
หน่วยลงทนุหรือใช้เคร่ืองจกัรประทบัหรือโดยวิธีอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์จะอนญุำตให้ท ำได้  
 
จ) ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีใบส ำคญัหน่วยลงทนุ หำกจะขำยคนืหน่วยลงทนุจ ำนวนดงักลำ่วจะต้องน ำใบส ำคญัหนว่ยลงทนุมำสง่มอบคืนนำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุเพ่ือโอนหน่วยลงทนุนัน้เข้ำระบบไร้ใบส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน จงึจะท ำให้กำรขำยหน่วยลงทนุจ ำนวนนัน้มีผลได้  
 
14.2.2. กรณีสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะเพ่ิมเติมกำรใช้สมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือเปลี่ยนรูปแบบของหลกัฐำนแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุจำกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุ
จะปิดประกำศให้ทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 5 วนัท ำกำรก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผู้สนบัสนนุ โดยมีวิธีปฏิบตัิส ำหรับผู้
ถือหน่วยลงทนุรำยเก่ำและรำยใหม ่ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. กรณีเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยเก่ำซึง่ลงทนุในกองทนุนีก้่อนที่จะเร่ิมใช้สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำรหรือผู้สนับสนนุมีควำม
พร้อมที่จะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดักำรจะสง่จดหมำยแจ้งไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุให้ทรำบล่วงหน้ำ ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มี
ควำมประสงค์จะขอรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ จะต้องน ำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหลกัฐำนแสดงตนอ่ืนที่หน่วยงำนของทำงรำชกำรออก
ให้ มำแสดงเพ่ือขอรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุด้วยตนเองที่ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือส ำนกังำนของผู้สนบัสนนุตำมที่ก ำหนด และผู้ ถือ
หน่วยลงทนุจะต้องลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุในวนัเดียวกบัที่มำรับสมดุบญัชีฯ ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้ติดตอ่ขอรับสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุไปแล้ว บริษัทจดักำรจะไมน่ ำสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอีกตอ่ไป  
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยใดที่ยงัไมไ่ด้ติดตอ่ขอรับสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือวำ่ ผู้ ถือหน่วยลงทนุยงัคงประสงค์ขอรับหนงัสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดักำรจะน ำสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรจดักำร  
 
2. กรณีผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยใหมซ่ึง่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรกโดยที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุสำมำรถออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุให้ได้แล้ว เม่ือบริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุได้รับค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และผู้สัง่ซือ้ได้ช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุเพียงอยำ่งเดียว
เทำ่นัน้ให้แกผู่้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะต้องเป็นผู้ รับสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุด้วยตนเอง และผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้ ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะไมมี่กำรออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุรำยใหมด่งักลำ่ว  
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3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) อยำ่งใดอยำ่งหนึ่งในภำยหลงั โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
4. บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุก็ตอ่เม่ือบริษัท
จดักำรได้รับช ำระเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องครบถ้วน และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบร้อยแล้ว และ
ให้ถือวำ่สมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุออกให้ในนำมบริษัทจดักำรแก่ผู้สัง่ซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทนุ
ของกองทนุและให้ใช้เป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
5. ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีหน้ำที่ที่จะต้องน ำสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมำให้บริษัทจดักำรหรือผู้สนบัสนนุบนัทกึรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนให้เป็น
ปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทกึรำยกำรให้เป็นปัจจบุนัได้ตัง้แตว่นัท ำกำรถัดจำกวนัที่
ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคำ่หนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยูใ่นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนจะถือ
วำ่ถกูต้องเม่ือรำยกำรดงักลำ่วตรงกนักบัข้อมลูที่บนัทกึไว้ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ เพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถใช้อ้ำงอิงตอ่บริษัทจดักำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได้ 
 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจ ำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมต้องจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไมมี่  
 
16. วิธีการช าระเงนิหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หำกมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจดักำรจะ
รับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใชห่ลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีกำร
ในกำรจดักำรกองทนุรวมในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องผิดนดัช ำระหนี ้ดงันี  ้ 
 
16.1. กรณีที่บริษัทจดักำรได้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
16.1.1. เม่ือมีกำรบนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรำยที่มีชื่ออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัทีบ่ริษัท
จดักำรได้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี  ้ 
 
16.1.2. เม่ือได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะไมน่ ำทรัพย์สินดงักลำ่วและเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้มำรวม
ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีใ้นโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำได้โดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั เว้นแตก่รณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงนิได้สทุธิจำกทรัพย์สนิที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีต้กลงรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สนิ
ดงักลำ่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ในระหวำ่งที่บริษัทจดักำรยงัไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรอำจจดัหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีที่
มีคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษัทจดักำรจะจำ่ยจำกเงินส ำรองรำยได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรบริหำรทรัพย์สินนัน้  
 
16.1.3. เม่ือมีเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแตล่ะครัง้ บริษัทจดักำรจะเฉลี่ยเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำร
รับช ำระหนีค้ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีมี่สิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภำยใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่มีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรำยละเอียดเก่ียวกบักำร
เฉลี่ยเงินคืนไปยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรได้เฉลีย่เงินคืน เว้นแตส่ ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลำกำรเฉลี่ยเงินคืนเป็นอยำ่งอ่ืน  
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ในกำรเฉลี่ยเงินคืนแตล่ะครัง้ตำมข้อ 16.1.3. หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงให้เห็นวำ่ เงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีไ้มคุ่้ มกบัภำระ
คำ่ใช้จำ่ยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิดงักลำ่วไปรวมจำ่ยในโอกำสแรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุจะคุ้มกบัภำระคำ่ใช้จำ่ยก็ได้ ทัง้นี ้หำกได้มีกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีจ้นครบถ้วนและปรำกฏวำ่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภำระ
คำ่ใช้จำ่ยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดักำรอำจน ำเงินได้สทุธิดงักลำ่วมำรวมค ำนวณเป็นมลูคำ่ทรัพย์สนิของกองทนุก็ได้ 
 
16.1.4. เม่ือมีกำรบนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มำปรำกฎวำ่กองทนุรวมได้รับช ำระหนีต้ำมตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิ
เรียกร้องดงักลำ่วเป็นเงิน บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมควำมในข้อ 16.1.3. โดยอนโุลม  
 
16.2. กรณีที่บริษัทจดักำรไมไ่ด้บนัทกึมลูคำ่ตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
 
16.2.1 ก่อนกำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนที่มิใชห่ลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดักำรจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมมติพิเศษ  
 
ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจดักำรจะระบรุำยละเอียดเก่ียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุรวมจะได้จำกกำรรับช ำระหนี ้
มลูคำ่ของทรัพย์สิน ประมำณกำรคำ่ใช้จำ่ย พร้อมเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรับช ำระหนี ้
  
16.2.2. เม่ือได้รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะน ำทรัพย์สนิดงักลำ่วมำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมโดยจะก ำหนด
รำคำทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในกำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ำมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะด ำเนินกำรกบัทรัพย์สินดงักลำ่วดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมสำมำรถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดักำรอำจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลำ่วตอ่ไปเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
รวมก็ได้  
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทนุรวมไมส่ำมำรถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดักำรจะจ ำหน่ำยทรัพย์สนิดงักลำ่วในโอกำสแรกทีส่ำมำรถกระท ำได้
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในระหวำ่งที่บริษัทจดักำรยงัไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยทรัพย์สนิดงักลำ่ว บริษัทจดักำรอำจจดัหำ
ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดงักลำ่ว  
ในกรณีที่มีคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษัทจดักำรจะจำ่ยจำกทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
16.3. ในกรณีที่มีพฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้ผู้ ถือหน่วยทกุ
รำยที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติกำรณ์วำ่ผู้ออกตรำสำรแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกร้องจะไมส่ำมำรถช ำระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิ
ในเงินได้สทุธิจำกทรัพย์สินอ่ืนที่ได้จำกกำรรับช ำระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บริษัทจดักำรไมต้่องน ำตรำสำรแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้
มำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
 
16.4 วิธีกำรช ำระคำ่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน  
 
กรณีบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถช ำระคำ่ขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจดักำร
จะต้องได้รับมติพิเศษให้ช ำระคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้  
 
กำรช ำระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทีป่รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ 
เวลำที่ก ำหนด เทำ่นัน้  
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

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

บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินหนึ่งในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นใน
กรณีเข้ำข้อยกเว้นตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ วำ่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำทีข่องบริษัท
จดักำร  
 
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้ด ำเนินกำรไป
ตำมมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้รับมำโดยชอบแล้ว ให้ถือวำ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบให้ด ำเนินกำรดงักลำ่วและมีผลผกูพนัตำมมติ 
 
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ให้ด ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำย ให้ถือวำ่มตนิัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (มติ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงได้ไมน้่อยกวำ่สำมในสีข่องจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้ำร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแตก่รณีที่กองทนุรวมมีกำร
แบง่ชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุนอกจำกจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรขอมตผิู้ ถือหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไว้ในข้อ
ผกูพนั หรือที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ล้ว ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เพ่ิมเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่ทำ่กนั ต้องได้รับมติเสียงข้ำง
มำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไมว่ำ่กรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ต้องได้รับมติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด
ที่ได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

กำรแก้ไขเพ่ิมเติมสว่นใดสว่นหนึ่งของข้อผกูพนัที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในข้อผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่เป็นไปตำมและไมข่ดัหรือแย้งกบั
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑ์ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักลำ่ว ให้ถือวำ่ข้อผกูพนัสว่นที่
แก้ไขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคูส่ญัญำ 
 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในเร่ืองที่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญัต้องได้รับมติพิเศษของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เร่ืองที่กระทบตอ่
สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั ให้รวมถึง 
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(ก) ข้อก ำหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคนืเงินทนุให้แกผู่้ ถือหน่วยลงทนุ 
(ข) ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตำมข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรรับช ำระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน  
(ง) ข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรประกนัตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนั และข้อก ำหนด
เก่ียวกบักำรแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน์ 
(จ) เร่ืองที่ผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นวำ่กระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยำ่งมีนยัส ำคญั 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้มีผลผกูพนัเม่ือได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยไมต้่องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
(ก) เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัให้มีสำระส ำคญัสอดคล้องกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แล้วแตก่รณี หรือ 
(ข) ผู้ดแูลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นวำ่กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไมก่ระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
อยำ่งมีนยัส ำคญั 
กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัไมว่ำ่กรณีใด 
 
ต้องกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อโดยบคุคลผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผู้ดแูลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถ้ำ
มี) บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อผกูพนัเปิดเผยไว้ ณ ที่ท ำกำรและเวบ็ไซต์ของบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพื่อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดู
ได้ รวมทัง้จดัสง่สรุปกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อผกูพนัพร้อมทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุพร้อมกบักำรสง่รำยงำนประจ ำปีของกองทุนรวม  
 
21. การระงบัข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงบัข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร : ไมมี่  
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ :  

22.1.1  บริษัทจดักำรจะเลิกกองทนุรวมเม่ือปรำกฏกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) จ ำนวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 35 รำยในวนัท ำกำรใด 
(2) มลูคำ่หน่วยลงทนุทีข่ำยได้แล้วทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูคำ่ที่ตรำไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกวำ่ 50 ล้ำนบำทในวนัท ำกำรใดและบริษัท
จดักำรประสงค์จะเลิกกองทนุเปิด 
 
22.1.2  เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดักำรเลิกกองทนุเปิดในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเว้นกระท ำกำรจนก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบตัิตำมหน้ำทีข่องตน 
 
22.1.3  เม่ือได้รับควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ ำหน่ำยได้เเล้วทัง้หมดของ
โครงกำรจดักำรให้เลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
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 อนัเป็นกำรปกปิดหรืออ ำ
พรำงลกัษณะที่แท้จริงในกำรถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทนุเกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุ
ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป  
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(3) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดักำรมิได้ปฏบิตัิหรือดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือ
ผู้ลงทนุทัว่ไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรจดัสง่หรือแจกจำ่ยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทนุ  
(4) บริษัทจดักำรไมป่ฏิบตัิหรือไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ของส ำนกังำนฯ ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ำกดักำรถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้ำที่ของบริษัทจดักำร  
 
22.1.5 ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะเพิกถอนกำรอนมุตัิให้จดัตัง้และจดักำรกองทนุรวม ในกรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัวำ่อำจมีกำรจดัตัง้กองทนุรวม
เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเพ่ือกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ หรือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรจดักำร
ทรัพย์สินหรือธุรกิจของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด และส ำนกังำนฯ ได้ด ำเนินกำรแจ้งให้บริษัทจดักำรหรือบคุคลที่เก่ียวข้องท ำกำรชีแ้จง แสดงเหตผุล 
ข้อเท็จจริง และหลกัฐำน ซึง่ในกรณีที่ไมมี่กำรชีแ้จง หรือชีแ้จงแล้วแตไ่มอ่ำจพิสจูน์หรือท ำให้เช่ือได้วำ่กำรจดัตัง้กองทนุรวมเป็นกำรจดัตัง้กองทนุรวมเพื่อ
ผู้ลงทนุทัว่ไปอยำ่งแท้จริง และส ำนกังำนฯ สัง่ให้บริษัทจดักำรท ำกำรแก้ไข หรือด ำเนินกำรใด ๆ และบริษัทจดักำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมที่ส ำนกังำนฯ 
สัง่ได้ หรือด ำเนินกำรแล้วแตไ่มส่ำมำรถท ำให้กองทนุรวมเป็นกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปอยำ่งแท้จริง 
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ดงัตอ่ไปนี ้
 
22.2.1 ยตุิกำรรับค ำสัง่ซือ้และค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัที่เกิดเหตกุำรณ์ตำมข้อ 22.1 
 
22.2.2 แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทรำบ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบด้วย ทัง้นี ้ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตกุำรณ์ตำมข้อ 22.1 
 
22.2.3 จ ำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลืออยูข่องกองทนุรวมดงักลำ่ว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตกุำรณ์ตำมข้อ 22.1 เพ่ือรวบรวมเงินเทำ่ที่สำมำรถ
กระท ำได้เพ่ือช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
22.2.4 ช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุตำมสดัสว่นจ ำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำมข้อ 22.2.3 ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตกุำรณ์
ตำมข้อ 22.1 และเม่ือได้ด ำเนินกำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือวำ่เป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้  
 
23. การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :  

บริษัทจดักำรจะจดัให้มีกำรช ำระบญัชโีดยจะแตง่ตัง้ผู้ช ำระบญัชีทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพ่ือด ำเนินกำรรวบรวมทรัพย์สิน 
จดัท ำบญัชี จ ำหน่ำยทรัพย์สนิของกองทนุรวม ช ำระหนีส้ิน และคำ่ใช้จำ่ยตำ่ง ๆ ของกองทนุรวม รวมทัง้ท ำกำรอยำ่งอ่ืนตำมที่จ ำเป็นเพ่ือช ำระบญัชี
กองทนุรวมให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
ส ำหรับคำ่ใช้จำ่ยและเงินคำ่ตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจำ่ยจำกทรัพย์สินของกองทนุรวมและผู้ช ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยคืนเงิน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตำมมลูคำ่ทรัพย์สินสทุธิคงเหลือตำมสดัสว่นหนว่ยลงทนุที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยูต่ำมหลกัฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผู้ ถือหนว่ย
ลงทนุ ณ วนัเลิกโครงกำร  
 
เม่ือได้ช ำระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ช ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ช ำระบญัชีจะโอน
ทรัพย์สินคงค้ำงใดๆ ที่เหลืออยูภ่ำยหลงัจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแล้วให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดให้ที่ท ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช ำระเงินคนืให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ไมม่ำรับเงินหรือเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุที่บริษัท
จดักำรไมส่ำมำรถสง่มอบเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรำยนัน้ได้ หรือในกรณีทีผู่้ ถือหน่วยลงทนุไมมี่ภมิูล ำเนำในประเทศไทยและไมไ่ด้แจ้งไว้เป็นอยำ่งอ่ืน 
บริษัทจดักำรจะอ้ำงอิงที่อยูข่องบริษัทจดักำรเป็นภมิูล ำเนำ เพื่อบริษัทจดักำรจะได้น ำทรัพย์ดงักลำ่วไปวำงทรัพย์ ณ ส ำนกังำนวำงทรัพย์ และด ำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนให้เสร็จสิน้ได้  
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โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผกูพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึ่งของข้อผูกพนัระหวำ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม  
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��ก�����ก������	���	���� -              บริษัทหลกัทรัพยจดัการกองทุน กรุงศรี จํากัด       
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