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ส่วนข้อ มูล สรุ ป รายละเอีย ดโครงการจัด การกองทุน รวมและข้อ ผูก พัน
ประเภทและนโยบายการลงทุน ของกองทุน รวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผ ู้ล งทุน จะได้จ ากเงิน ลงทุน
ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมทีลงทุนในต่างประเทศ และเป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุนทีลงทุนในหรือมีไว้ซงหน่
ึ วยลงทุนของกองทุนรวมเพียง
กองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึงเป็ นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน สําหรับผูล้ งทุนทัวไป (retail fund) และรับซือ% คืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :
1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ ชือ Allianz Europe Equity Growth Fund (“กองทุนหลัก”) ซึงเป็ นกองทุนรวมทีเสนอขายให้กับผูล้ งทุนทัวไป จัดตัง% และบริหาร
จั ด การโดยบริ ษั ท Allianz Global Investors และเป็ นกองทุ น รวมที จั ด ตั% ง ตามระเบี ย บของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายทีเกียวข้องของประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซึงเป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of
Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริษัทจัดการจะทําการซือ% ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักทีประเทศสิงคโปร์ และจะลงทุนในสกุลเงินยูโรเป็ นสกุลเงินหลัก ในขณะทีกองทุนหลักจะลงทุนใน
หลักทรัพย์ห รือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างๆ เช่น ยูโร ปอนด์อังกฤษ โครนเดนมาร์ก โครนสวีเดน ฟรังก์สวิส เป็ นต้น ทั%งนี % บริษั ทจัดการขอสงวนสิท ธิในการ
เปลียนแปลงการซือ% ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าว เป็ นประเทศอืนใดนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ดงั กล่าว ซึงได้แก่ ประเทศฮ่องกง และ/หรือ
เปลียนแปลงสกุลเงินหลักเป็ นสกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ สกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์ หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงสถานที (ประเทศ) ทีทําการซือ% ขายและ/หรือสกุลเงินทีใช้ในการซือ% ขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึงบริษัท
จัดการจะคํานึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสําคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน โดยส่งจดหมายแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุก
ราย และประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุน และ/หรือสืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้อง
อนึง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึงสามารถลงทุนได้ทงั% ผูล้ งทุนทัวไป และ/หรือผูล้ งทุนสถาบัน โดยแต่ละคลาสของหน่วย
ลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรืองของนโยบายการจัดสรรกําไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผูล้ งทุน เป็ นต้น ซึงบริษัทจัดการจะพิจารณา
เลือกลงทุนใน Class AT (EUR) Acc. อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลียนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมใน
ภายหลังก็ได้ ทั%งนี % เพือประโยชน์ในการดํารงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้เป็ นไปตามทีได้ระบุในหนังสือชีช% วนฯ นี % โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิมเติมได้จากหนังสือชีช% วนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของ
กองทุนหลัก)
วัต ถุป ระสงค์แ ละนโยบายการลงทุน ของกองทุน หลัก :
กองทุนมีวัต ถุประสงค์ให้เงินลงทุนมี ความเจริญ เติ บโตในระยะยาวโดยมุ่งเน้น การลงทุนในหุน้ จดทะเบี ยนในตลาดหุน้ ยุโรปทีมีก ารเจริญ เติบ โตดี โดยมี
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังต่อไปนี %
- อยู่ในแผนส่งเสริมการออมเงินระยะยาวของภาครัฐ (Plan d’Epargne en Actions) ในประเทศฝรังเศส
- ลงทุนในตราสารทุนตามทีระบุไว้ในวัตถุประสงค์การลงทุน ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 75 ของทรัพย์สินของกองทุน
- อาจลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากทีระบุไว้ในวัตถุประสงค์การลงทุน ไม่เกินร้อยละ 25 ของทรัพย์สินของกองทุน
- อาจลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินของกองทุน
- อยู่ภายใต้ขอ้ จํากัดการลงทุนของประเทศฮ่องกง (Hong Kong Restriction)
- อยู่ภายใต้ขอ้ จํากัดการลงทุนของ GITA Restriction อย่างไรก็ดี กองทุนจะลงทุนในตราสารทีให้กรรมสิทธิtในหุน้ ของบริษัท (Equity Participation) ไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 70 ของทรัพย์สินของกองทุน
อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ (สัญ ญาซือ% ขายล่วงหน้า) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management:
EPM) เช่น การทําสัญญา Futures, Options, และ swaps เพือป้องกันความเสียง ซึงอาจทําให้กองทุนมีโอกาสและความเสียงลดลง และกองทุนอาจใช้ตรา
สารอนุพนั ธ์ในลักษณะเก็งกําไร เพือเพิมผลตอบแทนจากการลงทุนให้สมั ฤทธิผลตามนโยบายการลงทุน และโดยเฉพาะอย่างยิงเพือสะท้อนถึงภาพรวมของ
กองทุน และเพื อเพิมการลงทุนให้สูงกว่าระดับการลงทุนของกองทุนซึงลงทุนในหลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว โดยมีหลักทรัพย์อา้ งอิงได้แก่ ดัชนีการเงิน
(ได้แก่ ค่าเงิน อัตราแลกเปลียน ดอกเบีย% ราคาและดัชนีผลตอบแทนดอกเบีย% โดยรวม), ดัชนีตราสารหนีแ% ละตราสารทุนต่างๆ, ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า,
ดัชนีราคาของโลหะมีค่า และดัชนีของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เป็ นต้น
รายละเอียดอืนๆ ของกองทุนหลักจะระบุอยู่ตอนท้ายของส่วนข้อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการฯ หัวข้อ “สรุปข้อมูลสําคัญทีผูล้ งทุนควรทราบเกียวกับกองทุน
Allianz Europe Equity Growth Fund ซึงเป็ นกองทุนรวมในต่างประเทศทีกองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ% ฮดจ์ไปลงทุน” ทัง% นี % ในกรณีทีกองทุนหลักมีการแก้ไข
เพิมเติมโครงการจัดการในภายหลัง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะแก้ไขเพิมเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รบั
ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 2
2. กองทุนจะลงทุนในหน่ วยลงทุน ของกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund เพี ยงกองทุน เดียว โดยเฉลี ยในรอบปี บัญ ชีไม่น ้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด แต่ทงั% นี % จะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี
บัญชีไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด
3. ในภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด ทั%งนี % มิ ให้รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วัน ทําการ หลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุน ครัง% แรกโดย
นับตัง% แต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมซึงอยู่ในช่วงระหว่างรอการลงทุน หรือช่วงเวลาประมาณ 15 วันทําการก่อนเลิกกองทุน
อย่างไรก็ดี ในกรณีทีสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิด
ภัยพิบตั ิ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลียนแปลงกฎระเบียบทีเกียวข้องกับการลงทุน หรือกรณีอืนใดทีจะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็ นต้น
และ/หรือ ในช่วงระหว่างรอการอนุมตั ิการเพิมวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือมีเหตุผลทีจําเป็ นและสมควร และ/
หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วันทําการ กรณีทีมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสังซือ% หรือขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนมาก กองทุนอาจไม่สามารถลงทุนในต่างประเทศ
เป็ นการชัวคราว ดังนัน% จึงอาจมีบางขณะทีกองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนทีกําหนดไว้ในโครงการได้ ทัง% นี % บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิทีจะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง% หมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศเป็ นการชัวคราวหรือถาวร โดยจะลงทุนในตราสารหนีแ% ละ/หรือเงินฝากก็ได้ เพือเป็ น
การรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึงหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวนี % บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที
กําหนดไว้ในโครงการต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
4. เงินลงทุนส่วนทีเหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนีแ% ละ/หรือเงินฝากทีออก รับรอง รับอาวัล หรือคํา% ประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนคุณภาพดี โดยตราสารดังกล่าวได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือถือของตราสารหรือของผูอ้ อกตราสารอยู่ใน
อันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตราสารดังกล่าวเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้องได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือถือ
ของตราสาร (Issue rating) อยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้เท่านัน%
5. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนีใ% นประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ทีมีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการ
ฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํากว่า 1 ปี โดยเป็ นการลงทุนทีมีวตั ถุประสงค์เพือการสํารองเงินไว้สาํ หรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของ
กองทุน
6. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีมีลกั ษณะของสัญ ญาซือ% ขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ตราสารหนีท% ีมีอนั ดับความ
น่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนีท% ีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) และตราสาร
ทุนของบริษัททีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถมีไว้ซงตราสารหนี
ึ
ท% ีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํากว่า
ทีสามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีทีตราสารหนีไ% ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชือถือทีสามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที
กองทุนลงทุนเท่านัน%
7. ในกรณี ที กองทุ น Allianz Europe Equity Growth Fund มี ก ารลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ ตราสาร และ/หรื อสัญ ญาของบริษั ท ที มิ ได้จ ดทะเบี ย นอยู่ ในตลาด
หลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนีท% ีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ทีมีอนั ดับความ
น่าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) โดยมีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทั%งหมดมากกว่าร้อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนหลัก
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี %
(1) บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักเพือให้การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว มีอตั ราส่วนการลงทุนรวมกันทัง% หมดไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนเปิ ดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ% ฮดจ์ ภายใน 10 วันทําการนับแต่วนั ทีทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว ยกเว้นกรณีทีเกิดจากปั จจัยที
ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจาํ เป็ นและสมควรทีทําให้ไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิน% โดยไม่ชกั ช้า
(2) หากการดําเนินการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักข้างต้น มีผลทําให้การลงทุนในหรือมีไว้ซงกองทุ
ึ
นหลักโดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชีนอ้ ยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนเปิ ดกรุ งศรียุโรปอิควิตีเ% ฮดจ์ บริษัทจัดการจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทน
กองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนทีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุงศรี
ยุโรปอิควิตีเ% ฮดจ์ และมีคุณสมบัติตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง% นี % บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิน% โดยไม่ชักช้า และ
จะแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
(3) หากเกิดกรณีใด ๆ ทีทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะ
ดําเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุน เพือคืนเงินตามจํานวนทีรวบรวมได้
หลังหักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีถือครองต่อจํานวนหน่วย
ลงทุนทีจําหน่ายแล้วทัง% หมดของกองทุน

- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 3
8. ในกรณีทีกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund มีการลงทุนตามข้อใดข้อหนึงดังต่อไปนี %
(1) ลงทุนในตราสารแห่งทุนและมีผลทําให้อตั ราส่วนการลงทุนในตราสารทุนของกองทุนเปิ ดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ% ฮดจ์ น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ% ฮดจ์ หรือ
(2) ลงทุนในหรือมีไว้ซึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยไม่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดให้ลงทุนได้
บริษัทจัดการจะดําเนินการโดยจะพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการ
ลงทุนทีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ% ฮดจ์ และมีคณ
ุ สมบัติตามทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด ทัง% นี % บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เสร็จสิน% โดยไม่ชกั ช้า และจะแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบต่อไป
หากเกิดกรณี ใด ๆ ทีทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะ
ดําเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีเหลืออยู่ของกองทุน เพือคืนเงินตามจํานวนทีรวบรวมได้หลัง
หักค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนทีถือครองต่อจํานวนหน่วยลงทุนที
จําหน่ายแล้วทัง% หมดของกองทุน
ทัง% นี % ในกรณีทีบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลียน/โอนย้าย/เลิกกองทุนตามข้อ 7. หรือข้อ 8. ข้างต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นาํ เรืองการลงทุนใน
หรือมีไว้ซึงหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวมถึงการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการ
คัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว
9. โดยปกติกองทุนจะทําสัญญาซือ% ขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเกือบทัง% หมด โดยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของ
มูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีทีสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ภาวะตลาดหุน้ ทีกองทุนหลักลงทุนหรือมี
ไว้มีความผันผวน เป็ นต้น หรือในกรณี ทีมีผูถ้ ือหน่วยลงทุนสังซือ% หรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนมาก และ/หรือในกรณี เกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที
จําเป็ นและสมควร กองทุนอาจไม่สามารถดํารงสัดส่วนของการป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน (Hedge Ratio) ให้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า
เงินลงทุนในต่างประเทศเป็ นการชัวคราวได้ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทําการ ซึงหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุน
ให้เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนทีกําหนดไว้ในโครงการต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือทราบโดยพลัน ทัง% นี % กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารทีมีลกั ษณะ
ของสัญญาซือ% ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
10. กองทุนอาจจะเข้าทําสัญ ญาซือ% ขายล่ วงหน้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิ ภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึงรวมถึงการ
ป้องกันความเสียง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึน% อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทําสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอร์เวิรด์ ทีอ้างอิงกับอัตรา
แลกเปลียน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบีย% ซึงพิจารณาจากสภาวะการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้อง เช่น แนวโน้มและ
ทิศทางราคาของหลักทรัพย์ทีลงทุน การออกสัญ ญาซือ% ขายล่วงหน้าทีอ้างอิงกับดัชนีอา้ งอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ทีอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมี
นัยสําคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมสัญญาซือ% ขายล่วงหน้า เป็ นต้น
11. ในกรณี ทีบริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ไม่เหมาะสมอีก
ต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็ นไปตามทีคาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/
หรือเมือเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็ นภาระต่อผูล้ งทุนโดย
เกินจําเป็ น เป็ นต้น และ/หรือในกรณีทีกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ได้เลิกโครงการในขณะทีบริษัทจัดการยังดําเนินการบริหารและจัดการ
ลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ% ฮดจ์ ทัง% นี % เมือปรากฎกรณี ดงั กล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอืนใดทีมี
นโยบายการลงทุน สอดคล้องกับ วัตถุป ระสงค์และ/หรือนโยบายการลงทุน ของกองทุน และในการโอนย้า ยกองทุนดังกล่ าว บริษั ท จัด การอาจพิ จารณา
ดําเนิน การในครัง% เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึงอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึงหน่วยลงทุนของกองทุนต่ างประเทศมากกว่า 1
กองทุน โดยอาจเป็ นกองทุนทีบริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Allianz Global Investors) หรือไม่ก็ได้ หรือ ขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุน
รวมของกองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ% ฮดจ์ โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง% นี % หากมีการดําเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้
ผูล้ งทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุน และ/หรือสืออิเล็กทรอนิกส์ที
เกียวข้อง

- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 4
12. ในกรณีทีภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง% แรกแล้ว ปรากฏว่าจํานวนเงินทีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง% แรกไม่เพียงพอต่อการจัดตัง% กองทุนเพือ
ส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม เพือให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตัง% กองทุน โดย
จะคืนเงินค่าสังซือ% แก่ผสู้ งซื
ั อ% หน่วยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับตัง% แต่วนั ทําการถัดจากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง% แรก อย่างไรก็ดี ภายหลัง
จากการจัดตัง% และบริหารจัดการลงทุนไปแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว หาก
เป็ นกรณีดงั ต่อไปนี %
(1) ผูจ้ ดั การกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
(2) กรณีทีมีการเปลียนแปลงในเรืองของกฎระเบียบทีเกียวข้องกับการนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
(3) กรณีทีมีเหตุให้เชือได้ว่าเพือเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
13. ในกรณี ทีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงใน
ลักษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี % บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึงลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจํานวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนหลัก
เงือนไข ในกรณีทีกองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี %
(1) แจ้งเหตุทีกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ทีดีทีสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทีดําเนินการแล้วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ ีสนใจจะลงทุนเพือให้ผทู้ ีสนใจจะลงทุนรับรูแ้ ละเข้าใจเกียวกับสถานะของกองทุนรวม
และบริษัทจัดการจะดําเนินการให้บคุ ลากรทีเกียวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการดําเนินการดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
ทั%งนี % บริษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ใ นกรณี ที มี ก ารดํา เนิ น การเปลี ยน/โอนย้า ย/เลิ ก กองทุน กองทุ น จะยกเว้น ไม่ น ําเรืองการลงทุ น หรื อมี ไว้ซึงทรัพ ย์สิ น ใน
ต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดําเนินการคัดเลือก
และ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว
14. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือ
กองทุนรวมทีมีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทาํ ให้
ระดับความเสียงของการลงทุน (risk spectrum) เพิมขึน% ทั%งนี % ให้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ัดการกองทุนซึงขึน% อยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็ นไปเพื อ
ประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดําเนินการเปลียนแปลง
ประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ% คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
15. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีร% วมด้วย ทั%งนี % โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ
(15.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(15.2) ช่วงระยะเวลาทีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนืองจากได้รบั คําสังขายคืน หรือสับเปลียนหน่วยลงทุน หรือเพือรอการลงทุน ทัง% นี % ต้อง
ไม่เกินกว่า 10 วันทําการ
ผลตอบแทนทีผ$ ู้ล งทุน
จะได้จ ากเงิน ลงทุน :

โอกาสทีจะได้รบั จากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนืองมาจากมูลค่าทีเพิมขึน% ของหลักทรัพย์ทีลงทุน โดยจะได้รบั เมือผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนมีการสังขายคืนหน่วยลงทุน ทัง% นี % กรณีลกู ค้าทีเป็ นบุคคลธรรมดาไม่ตอ้ งเสียภาษี จากกําไรส่วนเกินดังกล่าว

- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -
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หน้ า 5
คําถามและคําตอบเกี$ย วกับ กองทุน รวม
1. ลัก ษณะทีส$ าํ คัญของกองทุน
 มีการกําหนดประเภทของผูล้ งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร








- ไม่มี
กองทุนรวมนีม% ีจาํ นวนเงินทุนโครงการ (fund size) ล่าสุดเท่าใด
- 100,000 ล้านบาท (หรือจํานวน 10,000 ล้านหน่วย)
กองทุนรวมนีเ% หมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผูล้ งทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนของผูม้ ีเงินออมโดยเป็ นเงินลงทุนส่วนทีสามารถรับความผันผวนในระยะสัน% และความเสียงในระดับทีสูงได้ เพือโอกาสได้รบั
ผลตอบแทนทีดีในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยเทียบเคียงกับการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุน้ ยุโรป
- ผูล้ งทุนควรลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็ นระยะเวลาประมาณไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
- เนืองจากกองทุนนีจ% ะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึงมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหุน้ ยุโรป เงินลงทุนของท่านอาจได้รบั ผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากปั จจัยดังต่อไปนี %
(1) การเปลียนแปลงของราคาหุน้ ทีลงทุนโดยกองทุนหลัก
(2) การเปลียนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
(3) การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
กองทุนรวมนีเ% ป็ นกองทุนรวมทีมีผปู้ ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมทีมุ่งเน้นจะคุม้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
- ไม่มีผปู้ ระกันเงินลงทุนและไม่คมุ้ ครองเงินต้น
กองทุนรวมนีม% ีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- วันทีสิน% สุดรอบบัญชีคือ วันที 31 ตุลาคม ของทุกปี

2. ข้อ กําหนดในการซือ4 ขายและโอนหน่วยลงทุน
 กองทุนรวมนีม% ีวิธีการขายและรับซือ% คืนหน่วยลงทุนอย่างไร

วิธ ีก ารขายหน่วยลงทุน
- มูลค่าขัน% ตําของการสังซือ% 2,000 บาท ซึงคํานวณเป็ นหน่วยลงทุนได้โดยนําจํานวนเงินทีสังซือ% หน่วยลงทุน หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึงเท่ากับมูลค่า
หน่วยลงทุน บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น สังซือ% หน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที .............. ซึงมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15
บาทต่อหน่วย ท่านจะได้รบั จํานวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็ นต้น
- ท่านสามารถซือ% หน่วยลงทุนได้ทกุ วันทําการซือ% ขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น. ทีบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ% คืนหน่วยลงทุนทีได้รบั
การแต่งตัง% จากบริษัทจัดการ หรือผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการหรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็ นต้น
วิธ ีก ารรับ ซือ4 คืน หน่วยลงทุน
- โดยการสังขายคืนหน่วยลงทุนขัน% ตํา 2,000.00 บาท หรือ 200 หน่วย ได้ทกุ วันทําการซือ% ขายของกองทุนภายในเวลา 14.30 น. ทีบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุน
การขายหรือรับซือ% คืนหน่วยลงทุนทีได้รบั การแต่งตั%งจากบริษัทจัดการ หรือผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการหรือบมจ.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็ นต้น
 กรณีใดทีบริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ทีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือ
ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึงจัดให้มีขึน% และดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธหรือระงับการ
สังซือ% การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผูล้ งทุนทีเป็ นบุคคลดังทีกล่าวมาข้างต้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับคําสังซือ% หน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราวหรือถาวรก็ได้ตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร ทัง% นี % บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูล้ งทุน
ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคําสังซือ% หน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือ
สืออิเล็กทรอนิกส์ทีเกียวข้อง
 กองทุนรวมนีม% ีขอ้ กําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ% คืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว และการหยุด
รับคําสังซือ% หรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร
- กองทุนรวมนีม% ีขอ้ กําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รบั ซือ% คืนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้แล้ว และการ
หยุดรับคําสังซือ% หรือขายคืนหน่วยลงทุน ซึงได้ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 10. ข้อ 11. และข้อ 12. ตามลําดับ

- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -
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 วิธีการสับเปลียนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร

- เปิ ดให้สบั เปลียนหน่วยลงทุนโดยให้เป็ นไปตามประกาศ “ตารางการสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จํากัด” ซึงบริษัท
จัดการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com)
 กองทุนรวมนีก% าํ หนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดการโอนไว้อย่างไร
- กองทุนนีเ% ป็ นกองทุนรวมสําหรับผูล้ งทุนทัวไป ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วย
ลงทุนให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดังนัน% บริษัทจัดการจะไม่รบั ลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการ
โอนนัน% เป็ นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่บคุ คลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา
- ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึงประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยืนคําขอโอนหน่วยลงทุนทีบริษัทจัดการและ/หรือผ่านผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ% คืนหน่วยลงทุน
พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
- ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมือนายทะเบียนได้บนั ทึกชือผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
ซึงนายทะเบียนจะดําเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทําการ นับแต่วนั ขอโอน
หน่วยลงทุนและคําขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ% คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
- ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซือ% คืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 ท่านสามารถซือ% กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ% ด้หรือไม่ ?
- ได้ ทัง% นี % การซือ% กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีขอ้ กําหนด และวิธีปฏิบตั ิทีแตกต่างไปจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนปกติทีซือ% ขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี %
เพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรมธรรม์ฯ ได้ที
(1) บริษัท เอไอเอ จํากัด โทรศัพท์ 02-634-8888
(2) บริษัท เจนเนอราลี ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-685-3828
(3) บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โทร. 1351
(4) บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2247-0247 (เริมมีผลวันที 5 พฤษภาคม 2564)
3. สิท ธิข องผู้ถ ือ หน่วยลงทุน
 กองทุนรวมนีม% ีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
- กองทุนรวมนีจ% ะใช้ระบบไร้ใบสําคัญ หน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชือผูเ้ ปิ ดบัญ ชีกองทุนใน
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึงได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึงเท่านัน% โดยให้เป็ นไปตามความประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีอ% าจถูกจํากัดสิทธิในเรืองใด ภายใต้เงือนไขอย่างไร
- กองทุนนีม% ีขอ้ จํากัดในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณี ผูถ้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้แล้วทัง% หมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ทีเป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนทีเกิน
ดังกล่าว
 ในกรณี ทีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึงหุน้ ของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการทีผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการเพิมเติม หรือไม่ อย่างไร
- ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีทีบริษัทจัดการได้เปิ ดเผยไว้ทีสํานักงานของบริษัท
จัดการและผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ% คืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
 กองทุนรวมนีม% ีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผูล้ งทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญ าโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
- ผูล้ งทุนสามารถร้องเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207
- กองทุนรวมนีม% ีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีทีบริษัทจัดการปฎิบตั ิไม่เป็ นไป
ตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี % และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเกียวข้อง อันมี
ผลให้เกิ ด ความเสี ย หายแก่ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวม ผู้ถื อหน่ วยลงทุน ของกองทุ น รวมสามารถนําข้อพิ พาทเข้า สู่ก ารพิ จารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -
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4. บุค คลทีเ$ กี$ย วข้อ งกับ การดําเนิน การของกองทุน รวม
 ข้อมูลเกียวกับบริษัทจัดการ ซึงอย่างน้อยต้องมีรายชือกรรมการและผูบ้ ริหาร จํานวนกองทุนรวมทัง% หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท และมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ข้อมูล ณ วันที 15 กันยายน 2564)
- กรรมการของบริษัทจัดการ มี 9 คน ตามรายชือดังต่อไปนี %
(1) นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร
(3) นายพยุง ลีวงศ์เจริญ
(5) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(7) นายเทซึ นาคากาวะ
(9) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์

(2) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(4) นายฐิ ติวฒ
ุ ิ สุขพรชัยกุล
(6) นางสาวจิราพร โพธิtไพโรจน์
(8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจู บุดดาราจู

- จํานวนกองทุนรวมทัง% หมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท 126 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 369,711 ล้านบาท


รายชือคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)
ชื$อ นามสกุล

ตําแหน่ง

(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง

กรรมการผูจ้ ดั การ

(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นางสาวพรทิพา หนึงนํา% ใจ
(4) นายวิพธุ เอือ% อานันท์

ประธานเจ้าหน้าทีกลุ่มการลงทุน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารหนี %
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน

(5) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(6) นางสาวจิตอารีย ์ ฤทธิพนั ธ์
(7) นางสาวรุง่ อรุณ สมเจริญ
(8) ดร. ฐนิตพงศ์ ชืนภิบาล

รองประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายการลงทุนตราสารทุน
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการซือ% ขายหลักทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายกํากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ายบริหารความเสียงด้านการลงทุน

(9) นายฑิฆมั พร วิชยั ธรรมธร
(10) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
(12) นายสาธิต บัวชู

ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี %
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี %
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนี %
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน

(13) นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
(14) นายปี ติ ประติพทั ธิtพงษ์
(15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์
(16) นายจาตุรนั ต์ สอนไว
(17) นายชูศกั ดิt อวยพรชัยสกุล
(18) นายพลสิทธิt อาหุนยั

ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ

(19) นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรตั น์
(20) นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
(21) นายเกียรติศกั ดิt ปรีชาอนุสรณ์
(22) นายธนียะ เภาสู่
(23) นางสาวคุณธิดา ดนูพิพกั ษ์
(24) นายศุภศิษฎ์ เทียนสุกใส

- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -

ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
ผูจ้ ดั การกองทุนต่างประเทศ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์

บริษท
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รายชือผูจ้ ดั การกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทัง% หน้าทีความ
รับผิดชอบของผูจ้ ดั การกองทุนดังกล่าว
ชื$อ นามสกุล
นายวิพธุ เอือ% อานันท์

นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา

นายสาธิต บัวชู

นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์

นายปี ติ ประติพทั ธิtพงษ์

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์

นายจาตุรนั ต์ สอนไว

นายชูศกั ดิt อวยพรชัยสกุล

นายพลสิทธิt อาหุนยั

ประวัต ิก ารศึก ษา
- ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์
และเศรษฐศาสตร์, The University of
New South Wales
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon
University, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี (การเงิน) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน)
จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการเงิน
Rochester Institute of Technology,
New York
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาโท สาขาการเงิน University
of Manchester, U.K.
-ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาการเงินและ
การตลาด University of LA VERNE,
CA, USA
- Bachelor of Science, Sirindhorn
International Institute of
Technology, Thammasat
University, Thailand
- ปริญญาโท การเงิน บัญชีและการ
จัดการ (เกียรตินิยมอันดับหนึง)
Bradford University
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การเงิน Sasin
Graduate Institute of Business
Administration of Chulalongkorn
University
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
University of British Columbia

- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -

ประสบการณ์ก ารทํางาน
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย

หน้าทีค$ วามรับ ผิด ชอบ
- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักค้าเงินตราต่างประเทศ

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน

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

- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
- เจ้าหน้าทีวิเคราะห์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้าหน้าทีฝ่ ายลูกค้าบุคคลเเละบริการ

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารทิสโก้

- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้าหน้าทีวิเคราะห์สินเชือ

- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนีแ% ละกองทุน
รวมต่างประเทศ
- Investment Product Manager
- Downstream Coordinator

- บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด
- Exxon Mobil Limited, U.S.

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. ทิสโก้ จํากัด
- บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

- ผูจ้ ดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารทุนและกองทุน
รวมต่างประเทศ
- นักลงทุนสัมพันธ์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผูจ้ ดั การกองทุนตราสารหนีแ% ละกองทุน
รวมต่างประเทศ
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายการลงทุน

- บ. พลังงานบริสทุ ธิt จํากัด
(มหาชน)
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ชื$อ นามสกุล
นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรตั น์, CFA

นางสาววรดา ตันติสนุ ทร



ประวัต ิก ารศึก ษา
-ปริญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตร
นานาชาติ, โครงการแลกเปลียน
นักศึกษาที Louvain School of
Management, ประเทศเบลเยียม)
-ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-ปริญญาโท สาขาการเงิน, University
of Bath, UK
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ก ารทํางาน
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารทหารไทย

หน้าทีค$ วามรับ ผิด ชอบ
- ผูจ้ ดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหารความเสียง
ด้านการลงทุน
- ผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
- บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

- ผูจ้ ดั การกองทุนรวมต่างประเทศ
- นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน
- นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาด
เงิน

รายชือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ% คืนหน่วยลงทุน (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar) และผูด้ แู ลผลประโยชน์ (trustee)
- รายชือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ% คืนหน่วยลงทุน (Selling agent)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

รายชื$อ ผู้ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซือ4 คืน หน่วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมีโก้ จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์ภทั ร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์ดบี ีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี % จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชัน พาร์ทเนอร์ จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์คนั ทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิตเพือรายย่อย จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -

เบอร์โทรศัพ ท์
1572
0-2659-7000
0-2231-3777, 0-2632-0777
02-949-1000
02-658-6300
02-638-5000
0-2680-1234
02-695-5000
0-2305-9000
02-761-9000
0-2857-7000
0-2217-8888
0-2646-9650
0-2658-5800
0-2343-9500, 0-2801-9100
0-2658-8888
0-2659-8000
0-2660-5000
0-2660-6677
0-2635-1700
02-205-7000
02-672-5920
02-633-6699
02-648-1111
02-684-8888
0-2359-0000
02-696-0000
0-26975300
02-648-3600
02-088 9999
บริษท
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

รายชื$อ ผู้ส นับ สนุน การขายหรือ รับ ซือ4 คืน หน่วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารออมสิน
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ% ขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ% ขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพบั บลิค จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซือ% ขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซือ% ขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารซิตีแ% บงก์

เบอร์โทรศัพ ท์
02-299-8000
02-659-3390
02-207-2100
02-861-4820
02-352-5100
02-633-6000
02-009-8000
02-266-6698
02-026-5100
02-107-1664
02-022-1400
02-626-7000
02-777-7777
0-2117-7878
02-208-4840
02-788-2000

- รายชือนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
- รายชือผูด้ แู ลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2724-5265
ทัง% นี % นอกจากหน้าทีตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง% ฯ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
5. ช่อ งทางทีผ$ ู้ล งทุน สามารถทราบข้อ มูล เพิ$ม เติม เกี$ย วกับ กองทุน รวมนี4
 ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนีไ% ด้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซือ% คืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -
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ปั จจัยความเสียงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสียง
1. ความเสี$ยงจากการดําเนิน งานของผู้อ อกตราสาร (Business Risk):
ความเสียงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมทีเกียวข้อง ซึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของผูอ้ อกตราสาร
แนวทางการบริหารความเสียง
กองทุนจะพิ จารณาปั จจัย ต่างๆ ทีเกียวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปั จจัย พืน% ฐานของผูอ้ อกตราสาร และ/หรือการจัด อัน ดับ ความน่าเชือถื อของผูอ้ อกตราสารเพื อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน
2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชําระหนี4ข องผู้อ อกตราสาร (Credit Risk):
ความเสียงจากตราสารหนี/% เงินฝากทีกองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชําระหนี % โดยบริษั ทผูอ้ อกตราสารหนี/% เงินฝากนั%น ๆ ไม่สามารถชําระคืน เงินต้นหรือ
ดอกเบีย% ให้กองทุนเมือถึงวันทีครบกําหนด
แนวทางการบริหารความเสียง
บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี/% เงินฝากทีมีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนีห% รือผูอ้ อกตราสารหนีข% องบริษัทเอกชนทัวไปจะต้องได้รบั การจัด
อันดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึน% ไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนีภ% าครัฐ ซึงมีความเสียงจากการผิดนัด
ชําระหนีท% งั% เงินต้นและดอกเบีย% ในระดับตํา กองทุนจึงมีความเสียงประเภทนีต% าํ
3. ความเสี$ย งจากความผัน ผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
เป็ นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักทีอาจจะเพิมสูงขึน% หรือลดตําลง ซึงจะเปลียนแปลงไปตามราคาหุน้ ทีกองทุนหลัก
ลงทุนหรือมีไว้ และอาจขึน% อยู่กบั แนวโน้มของอัตราดอกเบีย% ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพืน% ฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผูอ้ อกตราสาร ปริมาณ
การซือ% ขายหุน้ เป็ นต้น ดังนัน% หากราคาหุน้ ทีลงทุนลดลงหรือปรับตัวสูงขึน% จะส่งผลให้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงหรือเพิมขึน% ได้เช่นกัน
แนวทางการบริหารความเสียง
บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสดั ส่วนการลงทุนทีเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึงอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก
4. ความเสี$ย งจากการขาดสภาพคล่อ งของตราสาร (Liquidity Risk):
ได้แก่ ความเสียงจากการทีกองทุนไม่สามารถจําหน่ายหลักทรัพย์ทีลงทุนได้ในราคาทีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทัง% นี % การทีกองทุนนําเงินลงทุนไป
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ซึงเป็ นกองทุนรวมต่างประเทศทีมีการกระจายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทใสนตลาด
หุน้ ยุโรป ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสียงทีไม่สามารถขายตราสารทีกองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาทีไม่เหมาะสม
ส่งผลให้ผลู้ งทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาทีกําหนดไว้
แนวทางการบริหารความเสียง
การทีกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนีท% ีมีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนีท% วไป
ั หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยทีมีอายุของ
ตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ตํากว่า 1 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสียงจากการรับชําระคืน
จึงทําให้ช่วยลดความเสียงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุนได้
5. ความเสี$ย งจากอัต ราแลกเปลี$ย นเงิน (Exchange Rate Risk):
เนืองจากกองทุนเปิ ดกรุ งศรียุโรปอิควิตีเ% ฮดจ์ นําเงินลงทุนซึงเป็ นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินยูโร จึงอาจมีความเสียงทีเกิดจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินของทัง% สองสกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึน% จากวันทีกองทุนเข้าลงทุนเมือเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศทีเข้าลงทุนนัน%
(เช่น จาก 40.00 บาทต่อ 1 เหรียญยูโร เป็ น 39.50 บาท ต่อ 1 เหรียญยูโร) จะทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมือคํานวณเป็ นสกุลเงินบาทน้อยลง ในทาง
ตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 40.00 บาทต่อ 1 เหรียญยูโร เป็ น 40.50 บาท ต่อ 1 เหรียญยูโร) จะทําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนเมือ
คํานวณเป็ นสกุลเงินบาทมากขึน%
แนวทางการบริหารความเสียง
กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซือ% ขายล่วงหน้าทีมีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลียนเงิน ทัง% นี % สัดส่วนการป้องกันความเสียงอาจมีการเปลียนแปลงได้แต่ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึงอาจมีตน้ ทุนสําหรับการทําธุรกรรมป้องกันความเสียง โดยทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที
เพิมขึน% ทัง% นี % การป้องกันความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสียงได้ทงั% หมด และหากคาดการณ์ผิดจะทําให้
เสียโอกาสในการได้รบั ผลตอบแทนทีมากขึน%
6. ความเสี$ย งจากการเข้าทําสัญญาซือ4 ขายล่วงหน้า (Leverage Risk):
การทีกองทุนมีการลงทุนในสัญญาซือ% ขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงิน อาจมีความเสียงทางด้านเครดิตของบริษัททีเป็ นคู่สญ
ั ญาซือ% ขาย
ล่วงหน้านัน%
แนวทางการบริหารความเสียง
บริษัทจัดการจะทําการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชือถือของบริษัททีเป็ นคู่สญ
ั ญาซือ% ขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวัง และสมําเสมอ หากมีการปรับตัวในทาง
ลบอย่างมีนยั สําคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลียนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -
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7. ความเสี$ย งของคู่ส ัญญาซือ4 ขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):
ในกรณี มีการลงทุนในสัญญาซือ% ขายล่วงหน้า โดยทีบริษัทจัดการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาทีกระทํานอกศูนย์สัญญาซือ% ขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสียงทีคู่สัญญา
(Counterparty) ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวได้
แนวทางการบริหารความเสียง
บริษัทจัดการจะเลือกคู่สญ
ั ญากับสถาบันการเงินทีได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือถือ 3 อันดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงิน
ต่างประเทศทีมีอนั ดับความน่าเชือถือในระยะยาวอยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซือ% ขายล่วงหน้าจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8. ความเสี$ย งจากการลงทุน ในต่างประเทศ (Country and Political Risk):
เป็ นความเสียงทีเกิดจากความมันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรทีเกียวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจํากัดทางด้าน
กฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศทีกองทุนไปลงทุน ทั%งนี % ความเสียงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารทีลงทุน สภาพ
คล่อง สภาวะตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราแลกเปลียนทีเกียวกับประเทศนัน% ๆ เป็ นต้น ซึงอาจทําให้กองทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามทีคาดหวังไว้
แนวทางการบริหารความเสียง
บริษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชือถือของประเทศ (country rating) ทีไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อความเสียง
ดังกล่าวอย่างถีถ้วนรอบคอบ
9. ความเสี$ย งจากข้อ จํากัด การนําเงิน ลงทุน กลับ ประเทศ (Repartriation Risk):
กองทุนอาจได้รบั ผลกระทบหากมีการเปลียนแปลงทางการเมือง ข้อกําหนด กฏเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึงรวมถึงช้อจํากัดของ
การเคลือนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนําเงินลงทุนกลับประเทศได้
แนวทางการบริหารความเสียง
บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลียนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปั จจัยพืน% ฐานต่างๆ ของประเทศทีกองทุน
ลงทุนอย่างใกล้ชิด เพือประเมินความเสียงจากการลงทุนในประเทศนัน% ๆ ซึงอาจช่วยลดความเสียงในส่วนนีไ% ด้

- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -
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สรุ ป อัต ราส่ว นการลงทุน ของกองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเ4 ฮดจ์
อัต ราส่วนการลงทุน ที$ค าํ นวณตามผู้อ อกทรัพ ย์ส ิน หรือ คู่ส ัญญา (single entity limit)
ประเภททรัพ ย์ส ิน
1.

ตราสารภาครัฐไทย

2.

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน% ไป

อัต ราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ตากว่
ํ า 2 อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

3.

หน่วย CIS ในประเทศตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1

ไม่เกิน 10%

4.

หน่วยลงทุนของกองทุนหลักตามทีระบุในข้อ 3.13.2 ส่วนที 2 ข้อ 1

5.

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผูร้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง
ดังนี %
5.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทัง% นี % เฉพาะเงินฝากหรือตราสารทีรัฐบาลเป็ นประกัน

ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมือเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้
มีภาระผูกพันมีภมู ิลาํ เนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale)

6.

ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี %
6.1 เป็ นตราสารหนี % ทีผูอ้ อกจัดตัง% ขึน% ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศทีได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
6.2 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี %
6.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
6.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.2.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี % < 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะ
ตาม 6.2.1 หรือ 6.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี %
6.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
6.2.3.2 ธนาคารออมสิน
6.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
6.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
6.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
6.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
6.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
6.3 เสนอขายในประเทศไทย
6.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.5 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี % > 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้องขึน% ทะเบียน
หรืออยู่ในระบบของ regulated market

ไม่เกินอัตราดังนี % แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) นํา% หนักของตราสารทีลงทุนใน benchmark + 5%

7.

ทรัพย์สินดังนี %
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี % แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
7.1 ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี %
(1) 10% หรือ
7.1.1 เป็ นตราสารหนี % ทีผูอ้ อกจัดตัง% ขึน% ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนัน% ใน
(2) นํา% หนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน benchmark + 5%
ต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง% ขึน% ตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ทีได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย)
7.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
7.1.3 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี %
7.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซือ% ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
7.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -

โดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชี ไม่ตากว่
ํ า 80%
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7.1.3.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี % < 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน และไม่ได้มี
ลักษณะตาม 7.1.3.1 หรือ 7.1.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องบุคคลดังนี %
7.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 6.2.3.1 – 6.2.3.9
7.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
7.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 7.1.3.3.1 –
7.1.3.3.2
7.1.4 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี % > 397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ต้องขึน% ทะเบียน
หรืออยู่ในระบบของ regulated market
7.2 ธุรกรรมดังนี % ทีคู่สญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
7.2.1 reverse repo
7.2.2 OTC derivatives
7.3 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 ส่วนที 2 ข้อ 2 ทีจด
ทะเบียนซือ% ขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือ% ขายในกระดานซือ% ขายหลักทรัพย์
สําหรับผูล้ งทุนทัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซือ% ขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้มีการเพิก
ถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือ% ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซือ% ขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
8.

ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้อ 1 – ข้อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี % ไม่มีขอ้ กําหนดเกียวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
อัต ราส่วนการลงทุน ที$ค าํ นวณตามกลุ่ม กิจ การ (group limit)
ประเภททรัพ ย์ส ิน
1.

อัต ราส่วน (% ของ NAV)

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงดังนี % แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
(1) 25% หรือ
(2) นํา% หนักของทรัพย์สินทีลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี % ไม่มีขอ้ กําหนดเกียวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
อัต ราส่วนการลงทุน ที$ค าํ นวณตามประเภททรัพ ย์ส ิน (product limit)
ประเภททรัพ ย์ส ิน
1.

เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัŽวแลกเงินหรือตัŽวสัญญาใช้เงิน ทีนิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั าย หรือ
คู่สญ
ั ญา ดังนี %
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง% ขึน%
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีกองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิtมาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ
securities lending หรือ derivatives)

- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -

อัต ราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ น
กองทุนรวมทีมีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลียตามรอบอายุ
กองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช่กบั กองทุนรวมทีอายุโครงการคงเหลือ
< 6 เดือน ทัง% นี % เฉพาะกองทุนรวมทีมีอายุโครงการ > 1 ปี
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2.

ทรัพย์สินดังนี %
2.1 ตัŽวแลกเงิน หรือตัŽวสัญญาใช้เงิน ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ดาํ เนินการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุน
สามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 6 ของส่วนนี % แต่ไม่รวมถึงตราสารหนีท% ีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี %
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 7.1.3 และ 7.1.4 ของข้อ 7 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating

3.

reverse repo

ไม่เกิน 25%

4.

securities lending

ไม่เกิน 25%

5.

หน่วย CIS ในประเทศ ตามทีระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้อ 1 และ 2

ไม่เกิน 20%

6.

total SIP ซึงได้แก่
6.1 ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit)
6.2 ตราสารหนีท% ีมีอนั ดับความน่าเชือทีตัวตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารทีตํากว่าทีสามารถ
ลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)

7.

derivatives ดังนี %
7.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมีวตั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง (hedging)
7.2 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมิใช่เพือการลดความเสียง (non-hedging)

รวมกันไม่เกิน 25%

รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่
global exposure limit
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีขอ้ กําหนดเกียวกับ product limit

- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -
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ตารางแสดงค่าใช้จ ่ายทีเ$ รีย กเก็บ จากผู้ซ ือ4 หรือ ผู้ถ ือ หน่วยลงทุน หรือ กองทุน รวม
ค่าธรรมเนีย มและค่าใช้จ ่ายทีเ$ รีย กเก็บ จากกองทุน รวม (1) (ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทัง% หมด หักด้วย มูลค่าหนีส% ินทัง% หมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการ
จัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทีคํานวณ)
รายการทีเ$ รีย กเก็บ

อัต ราตามโครงการ

เรีย กเก็บ จริง
1 พ.ย. 61 –
31 ต.ค. 62
1.0006
0.8025
0.0321
0.1605
ไม่มี
0.0055
-

1 พ.ย. 62 –
31 ต.ค. 63
1.0000
0.8025
0.0321
0.1605
ไม่มี
0.0049
-

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ ่ายรวมทัง4 หมดที$ป ระมาณการได้
o ค่าธรรมเนียมการจัดการ
o ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
o ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
o ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาการลงทุน
o ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
o ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิการกองทุน
o ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ
o ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ ่ายรวมทีป$ ระมาณการไม่ไ ด้

ไม่เ กิน 4.6545
ไม่เกิน 2.1400
ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 0.1605
ไม่มี
ตามทีจ่ายจริง
ไม่เกิน 1.0700
ไม่เกิน 0.1070
ไม่เกิน 1.0700

1 พ.ย. 60 –
31 ต.ค. 61
0.9992
0.8025
0.0321
0.1605
ไม่มี
0.0041
-

o ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน% เพือการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ

ตามทีจ่ายจริง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

o ค่าธรรมเนียมอืน ๆ

ไม่เกิน 2.2470

-

-

-

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ ่ายทั4งหมด
ค่าใช้จ ่ายในการซือ4 ขายหลัก ทรัพ ย์

ไม่เ กิน 4.6545

0.9992

1.0006

1.0000

ตามทีจ่ายจริง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1 พ.ย. 60 –
31 ต.ค. 61
1.50
ยังไม่เรียกเก็บ
1.50
ยังไม่เรียกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรือเศษของ
1,000 หน่วย

เรียกเก็บ จริง
1 พ.ย. 61 –
31 ต.ค. 62
1.50
ยังไม่เรียกเก็บ
1.50
ยังไม่เรียกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรือเศษของ
1,000 หน่วย

1 พ.ย. 62 –
31 ต.ค. 63
1.50
ยังไม่เรียกเก็บ
1.50
ยังไม่เรียกเก็บ
10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรือเศษของ
1,000 หน่วย

ค่าใช้จ่ายต่างๆ อืนใดทีเกิดขึน% จากการทํารายการซือ% ขายหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามทีจ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการ
โอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็ นต้น

ค่าธรรมเนีย มทีเ$ รีย กเก็บ จากผู้ส$ังซือ4 หรือ ผู้ถ ือ หน่วยลงทุน (1) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
รายการทีเ$ รีย กเก็บ
o
o
o
o
o

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (2)
ค่าธรรมเนียมการรับซือ% คืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนเข้า (3)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนออก
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

อัต ราตามโครงการ
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
ไม่เกิน 2.00
10 บาท ต่อ 1,000
หน่วย หรือเศษของ
1,000 หน่วย

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผูส้ งซื
ั อ% หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็ นอัตราทีรวมภาษี มลู ค่าเพิมหรือภาษี ธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษี อืนใดแล้ว
(2) บริษัทจัดการจะยกเว้นโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน เฉพาะผูล้ งทุนทีซือ% กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked)
(3) บริษัทจัดการจะยกเว้นโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน เฉพาะการสับเปลียนหน่วยลงทุนระหว่าง กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตี % กับ
กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ% ฮดจ์ เท่านัน%

- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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ข้อ มูล อัต ราส่วนหมุน เวีย นการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
ระหว่างวันที 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที 31 ตุลาคม 2563
PTR = 62.66%

รายละเอีย ดการลงทุน การกู้ย ืม เงิน และการก่อ ภาระผูก พัน ของกองทุน รวม
รายละเอีย ดการลงทุน ณ 31 ตุล าคม 2563

หลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์ส ิน ในประเทศ
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate AFITCH_TH-LONG
Rate AAA
หลัก ทรัพ ย์ห รือ ทรัพ ย์ส ิน ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สัญญาซือ4 ขายล่วงหน้า
สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน-สัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
TRIS
Rate A+
Rate A
FITCH-LONG
Rate AA
อื$น ๆ
ลูกหนี %
เจ้าหนี %
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
มูล ค่าทรัพ ย์ส ิน สุท ธิ

- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -

มูล ค่าตามราคาตลาด

% NAV

72,814,958.60

4.64

591.78

0.00

11,825,655.28

0.75

60,988,711.54
1,498,413,563.34

3.89
95.63

1,498,413,563.34
24,374,266.38

95.63
1.55

13,207,985.70
4,090,894.60

0.84
0.26

7,075,386.08
(28,691,252.29)
310,119,382.61
(337,047,784.13)
(1,762,850.77)

0.45
(1.82)
19.79
(21.50)
(0.11)

1,566,911,536.03

100.00

บริษท
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รายละเอีย ดการลงทุน ในสัญญาซือ4 ขายล่วงหน้า ณ 31 ตุล าคม 2563
ประเภทสัญญา

คู่ส ัญญา

วัต ถุป ระสงค์

มูล ค่าสัญญา

% NAV

วัน ครบกําหนด

(Notional Amount)

กําไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

สัญญาทีอ้างอิงกับอัตราแลกเปลียน
สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้องกันความเสียง

122,945,459.00

(0.0821)

2 พ.ย. 2563

(1,287,070.14)

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้องกันความเสียง

237,387,085.10

0.1352

23 พ.ย. 2563

2,118,974.32

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้องกันความเสียง

70,630,709.20

(0.0685)

23 พ.ย. 2563

(1,074,001.49)

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้องกันความเสียง

200,054,476.80

0.1524

30 พ.ย. 2563

2,387,595.98

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.กสิกรไทย

ป้องกันความเสียง

223,058,240.00

0.2289

4 ม.ค. 2564

3,586,871.55

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.เกียรตินาคิน

ป้องกันความเสียง

124,251,121.80

0.1664

2 พ.ย. 2563

2,607,984.60

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.เกียรตินาคิน

ป้องกันความเสียง

202,878,000.00

0.0946

14 ธ.ค. 2563

1,482,910.00

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์

ป้องกันความเสียง

70,888,806.00

0.0857

23 พ.ย. 2563

1,343,015.86

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.ทหารไทย

ป้องกันความเสียง

205,541,399.89

0.1071

2 พ.ย. 2563

1,678,643.16

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.ทหารไทย

ป้องกันความเสียง

62,852,440.80

0.0034

3 พ.ย. 2563

53,124.46

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.ทหารไทย

ป้องกันความเสียง

75,160,722.50

(0.0394)

9 พ.ย. 2563

(617,307.65)

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.ทหารไทย

ป้องกันความเสียง

187,763,370.00

0.1908

9 พ.ย. 2563

2,988,925.96

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.ทหารไทย

ป้องกันความเสียง

216,097,351.20

0.2416

16 พ.ย. 2563

3,785,049.49

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.ทหารไทย

ป้องกันความเสียง

236,910,558.50

(0.1071)

23 พ.ย. 2563

(1,678,129.10)

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.ทหารไทย

ป้องกันความเสียง

292,743,576.00

0.3544

8 ธ.ค. 2563

5,552,634.12

สัญญาฟอร์เวิรด์

บมจ.ธ.ทหารไทย

ป้องกันความเสียง

247,802,839.50

0.0922

21 ธ.ค. 2563

1,445,045.26

- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -

บริษท
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คําอธิบ ายการจัด อัน ดับ ตราสารของสถาบัน จัด อัน ดับ ความน่าเชื$อ ถือ
 ตราสารหนีร4 ะยะกลางและระยะยาว
TRIS
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Fitch
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

BB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
SD
D

BB+
BB
BBB+
B
B-

BB+
BB
BBB+
B
B-

C+

CCC

Ca
C

คําอธิบ าย
ความน่าเชือถือสูงทีสุด และมีความเสียงตําทีสุด
ความน่าเชือถือสูงมาก และมีความเสียงตํามาก

ความน่าเชือถือสูง และมีความเสียงตํา

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชือถือตํากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชือถืออยู่ในเกณฑ์ตามาก
ํ

มีความเสียงในการผิดนัดชําระหนีส% งู ทีสุด
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับ เก็งกําไร (speculative grade)

S&P
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBB-

ระดับ การลงทุน (investment grade)

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี % โดยผูอ้ อกตราสารหนีไ% ม่สามารถ
ชําระดอกเบีย% และคืนเงินต้นได้ตามกําหนด

 ตราสารหนีร4 ะยะสั4น
Moody’s
P-1

S&P
A-1

TRIS
T1

Fitch
F1

P-2

A-2

T2

F2

P-3

A-3

T3

F3

B
C
D

T4
D

B
C
D

คําอธิบ าย
ผูอ้ อกตราสารหนีม% ีสถานะทัง% ทางด้านการตลาดและการเงินทีแข็งแกร่งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องทีดีมาก และนักลงทุนจะได้รบั ความคุม้ ครองจากการผิดนัดชําระหนีท% ีดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอืน
ผู้ออกตราสารหนี ม% ี ส ถานะทั%งด้า นการตลาดและการเงิ น ที แข็ งแกร่งในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนีร% ะยะสัน% ในระดับทีน่าพอใจ
ผูอ้ อกตราสารหนีม% ีความสามารถในการชําระหนีร% ะยะสัน% ในระดับทียอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนีร% ะยะสัน% ทีค่อนข้างอ่อนแอ ผูอ้ อกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนีไ% ด้ตรงตามกําหนดเวลาทีระบุไว้
เป็ นระดับทีอยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี % โดยผูอ้ อกตราสารหนีไ% ม่สามารถชาระดอกเบีย% และ
คืนเงินต้นได้ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครืองหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนัน% เพือจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพือบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย
- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -

บริษท
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ผลการดําเนิน งานของกองทุน รวม
% ตามช่วงเวลา

ผลการดําเนิน งาน
สิน4 สุด ณ วัน ที$ 30 ตุล าคม 2563

% ต่อ ปี

ย้อ นหลัง ย้อ นหลัง ย้อ นหลัง
3 ปี
5 ปี
10 ปี

นับ จากวัน เริ$ม
โครงการ
(6 พฤศจิก ายน 2557)

Year to
Date

ย้อ นหลัง
3 เดือ น

ย้อ นหลัง
6 เดือ น

ย้อ นหลัง
1 ปี

KF-HEUROPE

-2.40%

-0.60%

11.80%

5.73%

4.52%

5.43%

N/A

7.96%

ดัชนีชีว% ดั (Benchmark)*

-7.37%

-1.71%

4.56%

-2.38%

4.67%

5.35%

N/A

7.76%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

29.96%

17.47%

19.44%

27.74%

19.27%

17.53%

N/A

17.50%

ความผันผวนของตัวชีว% ดั

30.23%

6.55%

9.47%

28.04%

18.54%

16.04%

N/A

15.63%

หมายเหตุ : * ดัชนีชีว% ดั (Benchmark) คือ ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return ในสกุลเงินยูโร ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสียง
ด้านอัตราแลกเปลียน เพือเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทนตามสัดส่วนการทําสัญญาป้องกันความเสียงด้านอัตรา
แลกเปลียนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
** ผลตอบแทนทีมีอายุเกินหนึงปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี % ได้จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุน นีเ4 คยมีผ ลขาดทุน สูงสุด ในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -34.08%
*กรณีกองทุนจัดตัง% ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าทีเกิดขึน% นับตัง% แต่จดั ตัง% กองทุน
การเปิ ดเผยข้อ มูล การถือ หน่วยลงทุน เกิน 1 ใน 3
ณ 31 ตุล าคม 2563
- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยตรงได้ที www.krungsriasset.com
คําเตือ นเกี$ย วกับ การลงทุน ในหน่ว ยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชีช% วนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม% ิได้เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีช% วน
ของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนทีเสนอขายนัน%
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุ งศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทุนรวม ซึงอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทั%งนี %
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลอืนเพิมเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการใช้ขอ้ มูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิtสหสัมพันธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนจึงมีความเสียง หาก
สินค้าหรือตัวแปรทีสัญญาซือ% ขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินทีต้องการลดความเสียงเคลือนไหวในทิศทางทีไม่เป็ นไปตามข้อมูลในอดีต ซึงอาจ
ส่งผลให้การเข้าทําสัญญาซือ% ขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”
กองทุนรวมนีล% งทุนกระจุกตัวในประเทศเยอรมนี ผูล้ งทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสียงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
ข้อ มูล ณ วัน ที$ 27 กัน ยายน 2564

- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -
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ภาคผนวก
สรุ ป ข้อ มูล สําคัญทีผ$ ู้ล งทุน ควรทราบเกี$ย วกับ กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ซึ$งเป็ นกองทุน รวม ในต่างประเทศทีก$ องทุน เปิ ด
กรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเ4 ฮดจ์ ไปลงทุน
ชื$อ กองทุน :

Allianz Europe Equity Growth Fund ซึงเป็ นกองทุนรวมทีจัดตัง% ตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) ภายใต้กฎหมายทีเกียวข้องของประเทศลักเซมเบิรก์ และเป็ นสมาชิกสามัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge
fund)

ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)

วัน ทีจ$ ัด ตั4งกองทุน :

16 ตุลาคม 2549

วัต ถุป ระสงค์แ ละนโยบาย
การลงทุน :

กองทุนมีวตั ถุประสงค์ให้เงินลงทุนมีความเจริญเติบโตในระยะยาวโดยมุ่งเน้นการลงทุนในหุน้ จดทะเบียนในตลาดหุน้ ยุโรปที
มีการเจริญเติบโตดี โดยมีหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังต่อไปนี %
-

อยู่ในแผนส่งเสริมการออมเงินระยะยาวของภาครัฐ (Plan d’Epargne en Actions) ในประเทศฝรังเศส

-

ลงทุนในตราสารทุนตามทีระบุไว้ในวัตถุประสงค์การลงทุน ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 75 ของทรัพย์สินของกองทุน

-

อาจลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากทีระบุไว้ในวัตถุประสงค์การลงทุน ไม่เกินร้อยละ 25 ของทรัพย์สินของกองทุน

-

อาจลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินของกองทุน

-

อยู่ภายใต้ขอ้ จํากัดการลงทุนของประเทศฮ่องกง (Hong Kong Restriction)

-

อยู่ภายใต้ขอ้ จํากัดการลงทุนของ GITA Restriction อย่างไรก็ดี กองทุนจะลงทุนในตราสารทีให้กรรมสิทธิtในหุน้ ของ
บริษัท (Equity Participation) ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 70 ของทรัพย์สินของกองทุน

อย่ า งไรก็ ดี กองทุน อาจมี ก ารใช้ต ราสารอนุพัน ธ์ (สัญ ญาซื อ% ขายล่ วงหน้า) เพื อเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพการบริห ารการลงทุ น
(Efficient Portfolio Management: EPM) เช่น การทํา สัญ ญา Futures, Options, และ swaps เพื อป้ องกัน ความเสียง ซึง
อาจทําให้กองทุนมีโอกาสและความเสียงลดลง และกองทุนอาจใช้ตราสารอนุพนั ธ์ในลักษณะเก็งกําไร เพือเพิมผลตอบแทน
จากการลงทุนให้สมั ฤทธิผลตามนโยบายการลงทุน และโดยเฉพาะอย่างยิงเพือสะท้อนถึงภาพรวมของกองทุน และเพือเพิม
การลงทุนให้สงู กว่าระดับการลงทุนของกองทุนซึงลงทุนในหลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว โดยมีหลักทรัพย์อา้ งอิงได้แก่ ดัชนี
การเงิน (ได้แก่ ค่าเงิน อัตราแลกเปลียน ดอกเบีย% ราคาและดัชนีผลตอบแทนดอกเบีย% โดยรวม), ดัชนีตราสารหนีแ% ละตราสาร
ทุนต่างๆ, ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า, ดัชนีราคาของโลหะมีค่า และดัชนีของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เป็ นต้น
ตัวชีว4 ัด (Benchmark)

ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return โดยสามารถดูขอ้ มูลเพิมเติมได้ทีเว็บไซต์www.allianzgi.sg

อายุโครงการ :

ไม่กาํ หนด

บริษัท จัด การลงทุน :

บริษัท Allianz Global Investors

ผู้ด ูแ ลผลประโยชน์ /
ผู้เ ก็บ รัก ษาทรัพ ย์ส ิน ของ
กองทุน :

State Street Bank Luxembourg S.A.

เว็บ ไซต์ :

สามารถดูขอ้ มูลหนังสือชีช% วนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอืนเพิมเติมได้ทีเว็บไซต์ www.allianzgi.sg

ค่าธรรมเนีย มและค่าใช้จ ่ายของกองทุน หลัก Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”)
1.

ค่าใช้จ ่ายทีเ$ รีย กเก็บ จากผู้ซ ือ4 หรือ ผู้ถ ือ หน่วยลงทุน (ร้อ ยละของมูล ค่าหน่วยลงทุน )
(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
(2) ค่าธรรมเนียมการรับซือ% คืนหน่วยลงทุน

2.

ไม่เกิน 5.00
ไม่มี

ค่าใช้จ ่ายทีเ$ รีย กเก็บ จากกองทุน รวม (ร้อ ยละต่อ ปี ของมูล ค่าทรัพ ย์ส ิน สุท ธิข องกองทุน รวม)
(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
(2) ค่าธรรมเนียมเกียวกับการปฏิบตั ิงานกองทุน (Administration fee)

- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -

ไม่เกิน 2.50 (เก็บจริง 1.50*)
ไม่เกิน 0.50
(รวมถึง ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ / เก็บรักษาทรัพย์สิน)

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 22
หมายเหตุ:
1) * กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนี ยมการจัด การให้แก่ กองทุน เปิ ด กรุ งศรียุโรปอิค วิตี %
เฮดจ์ ในอัต ราร้อยละ 50 ซึงจะเท่ากับ ร้อยละ 0.75 ต่ อปี ข องมูลค่าเงิน ลงทุน ในกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”)
โดยเก็ บ เข้า เป็ น ทรัพ ย์สิ น ของกองทุ น เปิ ด กรุ งศรี ยุโรปอิ ค วิ ตี %เฮดจ์ ทั%งนี % การคื น ค่ า ธรรมเนี ย มดังกล่ า วอาจปรับ เปลี ยนได้ต ามการเปลี ยนแปลงอัต รา
ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)
2) กองทุนเปิ ดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ% ฮดจ์ จะเป็ นผูร้ บั เงินค่าส่งเสริมการขายทีได้รบั จากตัวแทนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (ถ้ามี) โดยจะนําเงินดังกล่าว
เก็บเข้าเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
ความเสี$ย งของกองทุน หลัก
1. ในระดับความเสียงสูงอันเนืองจากกองทุนหลักมีเป้าหมายการลงทุนในตลาดตราสารทุน จึงมีความเสียงหลายประการทีควรคํานึงถึง โดยเฉพาะอย่างยิง
ความเสียงของตลาดโดยทัวไป ความเสียงของบริษัททีเลือกลงทุน ความเสียงของประเทศหรือภูมิภาคทีเลือกลงทุน ความเสียงด้านความน่าเชือถือทาง
เครดิต ความเสียงของคู่สญ
ั ญา ความเสียงจากการผิดนัดชําระหนี % และความเสียงของตลาดเกิดใหม่ ความเสียงจากสภาพคล่อง ความเสียงของประเทศและ
การโอนเงิน ความเสียงจากผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน ทัง% นี % ท่ามกลางความเสียงอืนๆ อันเนืองจากเป้าหมายการลงทุนในตลาดตราสารทุน กล่าวได้ว่า การลดลง
ของราคาตราสาร โดยเฉพาะในกรณีทีส่งผลต่อตลาดโดยรวม และหากเกิดขึน% เป็ นระยะเวลานานอย่างมีนยั สําคัญ อาจส่งผลกระทบด้านลบต่อทรัพย์สินของ
กองทุนหลักได้
2. สําหรับการลงทุนในตลาดเงินและหลักทรัพย์ทีเกียวข้องกับเงินฝาก ยังมีความเสียงทีควรคํานึงถึง ได้แก่ ความเสียงจากความเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย%
ความเสียงด้านความน่าเชือถือทางเครดิต ความเสียงของตลาดโดยทัวไป ความเสียงของบริษัททีเลือกลงทุน ความเสียงของประเทศหรือภูมิภาคทีเลือกลงทุน
ความเสียงของคู่สญ
ั ญา ความเสียงจากการผิดนัดชําระหนี % และความเสียงของตลาดเกิดใหม่ ความเสียงจากสภาพคล่อง ความเสียงของประเทศและการ
โอนเงิน ความเสียงจากผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สินซึงควรคํานึงถึงด้วย
3. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินในระดับสูงอันเนืองจากคลาสต่างๆ (share classes) ของหน่วยลงทุนทีไม่มีการป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
เป็ นพิเศษทีระดับคลาสของหน่วยลงทุนนัน% ๆ โดยมีความเสียงสูงจากอัตราแลกเปลียนสําหรับนักลงทุนทีไม่ได้จดั การป้องกันความเสียงกับคลาสของหน่วย
ลงทุนทีถือครอง หากพิจารณาถึงคลาสต่างๆ ของหน่วยลงทุนทีมีการป้องกันความเสียงในเงินสกุลใดสกุลหนึงโดยเฉพาะทีระดับคลาสของหน่วยลงทุน ความ
เสียงนีจ% ะมีขอบเขตทีน้อยลงสําหรับนักลงทุนทีมีการจัดการในอัตราแลกเปลียนสกุลเงินนัน% ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนจะอยู่ในระดับสูงหากคลาสของ
หน่วยลงทุนซึงเป็ นสกุลเงินหลักหรือสกุลเงินทีใช้อา้ งอิงมีการป้องกันความเสียงของสกุลเงินทีแน่นอนเพียงสกุลเงินเดียว
4. นอกจากนี % ผูล้ งทุนควรพิจารณาความเสียงต่างๆ ดังต่อไปนีด% ว้ ย ได้แก่ ความเสียงทีเกียวข้องกับการชําระเงิน ความเสียงเฉพาะของการลงทุนในกองทุนที
เลือกลงทุน ความเสียงด้านเงินลงทุนของกองทุน ความเสียงของความยืดหยุ่นทีมีขอ้ จํากัด ความเสียงจากเงินเฟ้อ ความเสียงจากการทีหนีส% ินของหน่วย
ลงทุนคลาส (class) หนึงอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยลงทุนคลาส (class) อืน ความเสียงจากการเปลียนแปลงเงือนไขของทรัพย์สินทีใช้อา้ งอิง ความเสียงจาก
การเปลียนแปลงหนังสือสําคัญแสดงการจัดตัง% บริษัท นโยบายการลงทุน และลักษณะพืน% ฐานอืนๆ ของกองทุน ความเสียงด้านบุคลากรทีมีตาํ แหน่งสําคัญ
ความเสียงด้านต้นทุนการทํารายการอันเป็ นผลจากการเคลือนย้ายหน่วยลงทุน และความเสียงด้านผลตอบแทนอันเป็ นความเสียงทีเพิมสูงขึน% อย่างมาก
5. กองทุนหลักอาจมีการใช้ตราสารอนุพนั ธ์ (สัญญาซือ% ขายล่วงหน้า) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management: EPM) เช่น
การทําสัญญา Futures, Options, และ swaps เพือป้องกันความเสียง ในการใช้ตราสารอนุพนั ธ์อาจทําให้ภาพรวมของกองทุนมีโอกาสและความเสียงลดลง
นอกจากนี % กองทุนหลักอาจใช้ตราสารอนุพนั ธ์ในลักษณะเก็งกําไร เพือเพิมผลตอบแทนจากการลงทุนให้สมั ฤทธิผลตามนโยบายการลงทุน และโดยเฉพาะ
อย่างยิงเพือสะท้อนถึงภาพรวมของกองทุนหลัก และเพือเพิมการลงทุนให้สูงกว่าระดับการลงทุนของกองทุนหลักซึงลงทุนในหลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว
ในการใช้ตราสารอนุพนั ธ์เพือสะท้อนภาพรวมของกองทุนหลัก จะมีการจัดภาพรวมของกองทุนหลักให้เป็ นไปตามความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
เลือกลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์แทนการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ เป็ นต้น หรือในกรณีการกําหนดภาพรวมของกองทุนหลักก็เช่นเดียวกัน องค์ประกอบบาง
ประการของวัตถุประสงค์และหลักการการลงทุนของกองทุนหลักอาจกําหนดโดยอ้างอิงกับตราสารอนุพนั ธ์ เช่น การใช้การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ (ซึงโดย
ปกติจะไม่ส่งผลต่อภาพรวมของกองทุนหลักอย่างมีนยั สําคัญ) แสดงสถานะการถือครองสกุลเงิน เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิง หากกองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์
การลงทุนทีระบุว่า เพือให้ได้รบั ผลตอบแทนเพิมเติม ผูจ้ ดั การกองทุนสามารถกําหนดให้สกุลเงินบางสกุลมีความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนแตกต่างออกไป
และ/หรือ กําหนดความเสียงแยกต่างหากสําหรับหุน้ พันธบัตร และ/หรือ ดัชนีสญ
ั ญา Futures ทีอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือ ดัชนีสินค้าโลหะมีค่า
และ/หรือ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ องค์ประกอบของวัตถุประสงค์และหลักการการลงทุนเหล่านี % จะอ้างอิงตราสารอนุพนั ธ์เป็ นหลักทัง% สิน%
สําหรับกรณีทีกองทุนหลักใช้ตราสารอนุพนั ธ์เพือเพิมระดับการลงทุนนัน% จุดประสงค์ก็เพือให้มีความเป็ นไปได้ในระยะกลางถึงระยะยาวทีกองทุนหลักจะมี
ความเสียงด้านสภาวะตลาดสูงกว่ากองทุนลักษณะเดียวกันอืนๆ ทีมิได้ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ทัง% นี % ในการใช้ตราสารอนุพนั ธ์ ผูจ้ ัดการกองทุนจะมีการ
ปฏิบตั ิตามแนวทางการควบคุมความเสียงจากการลงทุนด้วย
หมายเหตุ :
(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีสําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน%
ในกรณีทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์
(2) ในกรณี ทีกองทุนหลักมีการแก้ไขเพิมเติมโครงการจัดการซึงบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสําคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะแก้ไขเพิมเติมโครงการให้
สอดคล้องกับการเปลียนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 23
ผลการดําเนิน งานและข้อ มูล การลงทุน ของกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) (กองทุน หลัก )*

*ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563 จาก Fund Factsheet ของกองทุนหลัก
- กองทุน เปิ ดกรุ งศรีย ุโรปอิค วิต ีเฮดจ์ -

บริษท
ั ***
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
และ
ส่วนรายละเอียดข้อผูกพัน

กองทุนเปิ ดกรุ งศรียุโรปอิควิตเี้ ฮดจ์

Krungsri Europe Equity Hedged Fund
(KF-HEUROPE)

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิยาม :
ในเอกสำรฉบับนี ้ เว้นแต่เนือ้ ควำมจะแสดงให้เห็นเป็ นควำมหมำยอื่น คำจำกัดควำมต่ำง ๆ ให้มีควำมหมำยตำมที่ให้ไว้ดงั ต่อไปนี ้
กองทุน/กองทุนเปิ ด/กองทุนรวม หมำยถึง กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ้ ฮดจ์
กองทุนหลัก หมำยถึง กองทุนต่ำงประเทศที่กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ้ ฮดจ์ นำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุน
กองทุนต่ำงประเทศ หมำยถึง กองทุนที่จดั ตัง้ และจัดกำรในต่ำงประเทศ หรือกองทุนอื่นใดที่มลี กั ษณะเช่นเดียวกันนี ้
หน่วยลงทุน หมำยถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ้ ฮดจ์
บริษัทจัดกำร หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สินในต่ำงประเทศ หมำยถึง ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ และ/หรือผูร้ บั ฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
ผูส้ นับสนุน หมำยถึง ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั กำรจดทะเบียนหรือได้รบั อนุญำตให้ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทขึน้ ทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลำดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันทำกำร หมำยถึง วันเปิ ดทำกำรตำมปกติของบริษัทจัดกำร และ/หรือ วันทำกำรของกองทุนหลัก
วันทำกำรซือ้ ขำย หมำยถึง วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนตำมที่บริษัทจัดกำรประกำศกำหนดไว้ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและ/หรือช่องทำง
อื่นใดตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำร
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนต้นทำง”) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง
(“กองทุนปลำยทำง”) ในกลุม่ “กรุ งศรีไทยแลนด์” ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
คำเสนอซือ้ หมำยถึง คำเสนอซือ้ หลักทรัพย์ของกิจกำรเป็ นกำรทั่วไปที่ผทู้ ำคำเสนอซือ้ ต้องปฏิบตั ิตำมประกำศว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร
ในกำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร
มูลค่ำหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหำรด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดเมื่อสิน้ วันทำกำรที่คำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไว้ในโครงกำร บวกด้วยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
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รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไว้ในโครงกำร หักด้วยค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
รำคำขำยหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำรที่ระบุไว้
ในโครงกำร บวกด้วยค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่คำนวณโดยวิธีกำร
ที่ระบุไว้ในโครงกำร หักด้วยค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
แก้ไขรำคำย้อนหลัง หมำยถึง แก้ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องให้เป็ นรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้องโดยแก้ไขรำคำย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่รำคำหน่วยลงทุน
ไม่ถกู ต้องจนถึงปั จจุบนั
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หรือผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนที่มีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง หรือกำรจ่ำยเงินซึง่ มี
มูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง แทนกำรเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน
กิจกำร หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหำชน จำกัด
สถำบันกำรเงิน หมำยถึง สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยดอกเบีย้ เงินให้กยู้ ืมของสถำบันกำรเงิน
สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั อนุญำตและจดทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทำ
กำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรลงทุน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
วงเงินรับอนุญำต หมำยถึง วงเงินที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่มีอำนำจตำมกฎหมำย
ใดๆ อนุญำตหรือเห็นชอบให้กองทุน โดยบริษัทจัดกำรสำมำรถเคลื่อนย้ำยเงินลงทุนเพื่อไปลงทุนในต่ำงประเทศได้
กรมธรรม์ประกันชีวิต หมำยถึง กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รบั กำรอนุมตั ิจำกกรมกำรประกันภัย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หมำยถึง กรมธรรม์ท่บี ริษัทประกันชีวิตออกให้ผเู้ อำประกันภัย เพื่อเป็ นหลักฐำนว่ำผูเ้ อำประกันภัย และบริษัท
ประกันภัยได้มีกำรทำสัญญำประกันชีวิตและสัญญำกำรลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีขอ้ ตกลงว่ำผูเ้ อำประกันจะชำระเงินค่ำเบีย้ ประกันชีวิตให้แก่บริษัท
ประกันชีวิตสำหรับกำรให้ควำมคุม้ ครองต่อกำรมรณะหรือกำรจ่ำยเงินเมื่อทรงชีพ และผูเ้ อำประกันภัยจะชำระเงินค่ำหน่วยลงทุนเพื่อลงทุนในกองทุน
รวมโดยผ่ำนบริษัทประกันชีวิตในฐำนะตัวแทนสนับสนุน
บริษัทประกันชีวิต หมำยถึง บริษัทประกันชีวิตตำมกฎหมำยว่ำด้วยประกันชีวิต
มติพิเศษ หมำยถึง มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ำร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้ำงมำก หมำยถึง มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ำร่วมประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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คาอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพือ่ ประกอบการอธิบายคาย่อและความหมายของคาย่อ รวมถึงคาศัพท์ทปี่ รากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
“กลุม่ กิจกำร” หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่สี ภำวิชำชีพบัญชีกำหนดให้จดั ทำงบกำรเงินรวม
“กองทุนฟื ้ นฟู” หมำยถึง กองทุนเพื่อกำรฟื ้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรแห่งประเทศไทย
“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” หมำยถึง กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงั้ ขึน้ เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภำคตำมโครงกำรจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตำมมติของที่ประชุมกลุม่ ธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia and
Pacific Central Banks (EMEAP)
“กองทุน AI” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มใิ ช่รำยย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)
“กองทุน buy & hold” หมำยถึง กองทุนรวมที่ม่งุ เน้นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอำยุของทรัพย์สิน หรือครบอำยุของ
รอบกำรลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอำยุของกองทุนรวม
“กองทุน CIS ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเป็ นโครงกำรลงทุนแบบกลุม่ (collective investment
scheme) ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำกองทุนดังกล่ำวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่
จัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
“กองทุน ETF ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทุน exchange traded fund ที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
“กองทุน infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของประเทศต่ำง ๆ ซึง่ ได้แก่
1. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
2. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนต่ำงประเทศที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนตำม 1. ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำกองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนดังกล่ำวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“กองทุน LTF” หมำยถึง กองทุนรวมหุน้ ระยะยำว (Long Term Equity Fund)
“กองทุน private equity” หมำยถึง กิจกำรเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อำจจัดตัง้ ขึน้ ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด และมีลกั ษณะของ
กิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี ้
1. กิจกำรเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรกำหนดกำรจัดกำรเงินทุนของกิจกำรเงิ น
ร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ นกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจกำรเงินร่วมลงทุนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะครบถ้วน ดังนี ้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตัง้ แต่ 2 รำยขึน้ ไป ทัง้ นี ้ ต้องมิได้เป็ นไปเพื่อแสวงหำประโยชน์จำกกำรจัดกำรทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลใดเป็ นกำรเฉพำะ
(ข) มีกำรมอบหมำยให้บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนและทรัพย์สนิ ที่เกิดจำกเงินทุน
(ค) มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรอื่นผ่ำนกำรเข้ำทำสัญญำกำรลงทุนในหุน้ หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในกำรได้มำซึง่ หุน้ ของกิจกำร
นัน้ ในภำยหลัง โดยมีสว่ นในกำรกำกับดูแลแผนธุรกิจกำรดำเนินงำนหรือกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึง
กำรมีบทบำทต่อกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรดังกล่ำว
“กองทุน property” หมำยถึง กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ซง่ึ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ท่อี ยู่ภำยใต้บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ท่จี ดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
3. foreign REIT
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“กองทุน UI” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)
“กำรลดควำมเสี่ยง” หมำยถึง กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรลงทุนโดยกำรเข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน derivatives ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหำผลประโยชน์โดยกำรเก็งกำไร (speculate)
2. มีผลให้ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นกำรลดควำมเสี่ยงทั่วไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของทรัพย์สินที่ตอ้ งกำรลดควำมเสี่ยง
4. สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
“โครงกำร” หมำยถึง โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
“เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก” หมำยถึง ทรัพย์สินดังนี ้
1. เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับเงินฝำก
2. สลำกออมทรัพย์ท่อี อกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรออมสิน
“เงินฝำกอิสลำม” หมำยถึง ข้อตกลงที่เป็ นไปตำมหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้กบั เงินฝำก โดยคูส่ ญ
ั ญำที่เทียบเคียงได้กบั ผู้
ฝำกสำมำรถเรียกคืนเงินต้นจำกคูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยที่เทียบเคียงได้กบั ผูร้ บั ฝำกได้เต็มจำนวน ณ เวลำใด ๆ
“ดัชนีกลุม่ สินค้ำโภคภัณฑ์” หมำยถึง ดัชนีท่มี ีองค์ประกอบเป็ นสินค้ำโภคภัณฑ์หลำยชนิด
“ดัชนีเงินเฟ้อ” หมำยถึง ดัชนีท่จี ดั ทำขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตรำเงินเฟ้อ
“ตรำสำรกึ่งหนีก้ ึ่งทุน” ตรำสำรทำงกำรเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภำพเป็ นหุน้ ได้
“ตรำสำรภำครัฐไทย” หมำยถึง ตรำสำรดังนี ้
1. ตั๋วเงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบำล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้ กู้ ที่กระทรวงกำรคลังหรือกองทุนฟื ้ นฟูเป็ นผูม้ ีภำระผูกพัน
“ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ” หมำยถึง ตรำสำรที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตรำสำรภำครัฐไทยที่รฐั บำลต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรกลำง
หรือหน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือผูค้ ำ้ ประกัน แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของประเทศนัน้
“ตรำสำร Basel III” หมำยถึง ตรำสำรเพื่อกำรนับเป็ นเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินไม่วำ่ ตำมกฎหมำยไทยหรือต่ำงประเทศ ที่มีกำรอ้ำงอิงจำก
หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลสถำบันกำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)
“ตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ” หมำยถึง ศูนย์กลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จดั ให้มีขนึ ้ เพื่อกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ โดยมีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี ้
1. มีกำรรวบรวมคำเสนอซือ้ เสนอขำยหลักทรัพย์จำกผูเ้ สนอซือ้ หลำยรำยและผูเ้ สนอขำยหลำยรำย
2. มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึง่ กำหนดเกี่ยวกับวิธีกำรในกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ไว้เป็ นกำรล่วงหน้ำ โดยผูใ้ ห้บริกำรไม่อำจใช้ดลุ ยพินิจ
ในกำรจัดกำรซือ้ ขำยเป็ นประกำรอื่น และผูเ้ สนอซือ้ เสนอขำยยินยอมที่จะผูกพันตำมหลักเกณฑ์หรือระบบนัน้
“ธปท.” หมำยถึง ธนำคำรแห่งประเทศไทย
“ธพ.” หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย์
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“บค.” หมำยถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
“บง.” หมำยถึง บริษัทเงินทุน
“บล.” หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์
“บลจ.” หมำยถึง บล. ที่ได้รบั ใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
“บริษัทจดทะเบียน” หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั กำรจดทะเบียนหรือได้รบั กำรอนุญำตให้ทำกำรซือ้ ขำยได้ใน SET
“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดทำและเปิ ดเผย
ล่ำสุด ทัง้ นี ้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่ปรำกฏในบัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุด
“บริษัทใหญ่” หมำยถึง บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดทำและเปิ ดเผย
ล่ำสุด ทัง้ นี ้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ ที่ปรำกฏในบัญชีรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่ำสุด
“แบบ filing” หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่เี กิดจำกหลักทรัพย์อำ้ งอิงซึง่ กำหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
“ผูม้ ีภำระผูกพัน” หมำยถึง ผูท้ ่มี ีภำระผูกพันในกำรชำระหนีต้ ำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่ำย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ำ้
ประกัน แล้วแต่กรณี
“ศูนย์ซอื ้ ขำยderivatives” หมำยถึง ศูนย์ซอื ้ ขำยดังนี ้
1. ศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives ที่ได้รบั ใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
2. ศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ และให้บริกำรได้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศและได้รบั กำรยอมรับจำกสำนักงำน
“หน่วย CIS” หมำยถึง หน่วยของกองทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภำยใต้บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มใิ ช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ
“หน่วย infra” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงพืน้ ฐำนซึง่ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
2. กองทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำนต่ำงประเทศที่จดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำย ต่ำงประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนตำม 1. ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“หน่วย private equity” หมำยถึง หน่วยของกิจกำรเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุน้ ใบทรัสต์ ตรำสำรหรือหลักฐำนแสดงสิทธิในทรัพย์สิน
ของกิจกำรเงินร่วมลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำกิจกำรดังกล่ำวจะจัดตัง้ ขึน้ ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
1. กิจกำรเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรกำหนดกำรจัดกำรเงินทุนของกิจกำรเงิน
ร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ นกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจกำรเงินร่วมลงทุนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะครบถ้วน ดังนี ้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตัง้ แต่ 2 รำยขึน้ ไป ทัง้ นี ้ ต้องมิได้เป็ นไปเพื่อแสวงหำประโยชน์จำกกำรจัดกำรทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือกลุม่ บุคคลใดเป็ นกำรเฉพำะ
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(ข) มีกำรมอบหมำยให้บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนและทรัพย์สนิ ที่เกิดจำกเงินทุน
(ค) มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรอื่นผ่ำนกำรเข้ำทำสัญญำกำรลงทุนในหุน้ หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในกำรได้มำซึง่ หุน้ ของกิจกำร
นัน้ ในภำยหลัง โดยมีสว่ นในกำรกำกับดูแลแผนธุรกิจ กำรดำเนินงำนหรือกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึง
กำรมีบทบำทต่อกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรดังกล่ำว
“หน่วย property” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ซง่ึ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ท่อี ยู่ภำยใต้บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ท่จี ดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
3. foreign REIT
“หุน้ กูร้ ะยะสัน้ ” หมำยถึง หุน้ กูท้ ่มี ีกำหนดเวลำชำระหนีไ้ ม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุน้ กู้
“B/E” หมำยถึง ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
“benchmark” หมำยถึง ตัวชีว้ ดั ของกองทุน ซึง่ เป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีท่มี ีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงและสอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุน
ของกองทุนนัน้
“CIS operator” หมำยถึง บุคคลดังนี ้
1. บลจ.ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท้ ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรกองทุน CIS ต่ำงประเทศ
“concentration limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีสว่ นได้เสียในกิจกำรที่ลงทุน
“counterparty limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คสู่ ญ
ั ญำ
“CRA” หมำยถึง สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน เว้นแต่ท่กี ำหนดไว้เป็ นกำรเฉพำะใน
ภำคผนวก 5 ส่วนที่ 5
“credit derivatives” หมำยถึง derivatives ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรเคลื่อนย้ำยควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รบั กำรประกันควำมเสี่ยงจำก
คูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งไปยังคูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งซึง่ มีภำระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่คสู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ง
เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ท่มี ีผลต่อกำรชำระหนี ้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รบั กำรประกันควำมเสี่ยง จะได้รบั ผลตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมสำหรับกำร
มีภำระผูกพันดังกล่ำว
“credit event” หมำยถึง เหตุกำรณ์ท่เี กี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนีต้ ำมที่ระบุในข้อตกลงของตรำสำรหรือสัญญำ
“credit rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่จดั ทำโดย CRA ซึง่ เป็ นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรชำระหนีต้ ำมตรำสำรหรือสัญญำ
“currency risk” หมำยถึง ควำมเสี่ยงด้ำน FX
“delta” หมำยถึง อัตรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสัญญำ กับรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสัญญำ แล้วแต่กรณี
“derivatives” หมำยถึง สัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
“derivatives on organized exchange” หมำยถึง derivatives ที่ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives
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“discount rate” หมำยถึง อัตรำส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่มีกำรลงทุนที่จะใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรนัน้
“DW” หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)
“foreign REIT” หมำยถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหำริมทรัพย์ท่จี ดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุน ใน
อสังหำริมทรัพย์หรือในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ทัง้ นี ้ ไม่วำ่ กองทรัสต์หรือกองดังกล่ำวจะจัดตัง้ ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“FX” หมำยถึง อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Exchange)
“GMS” หมำยถึง ประเทศกลุม่ อนุภมู ิภำคลุม่ แม่นำ้ โขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ ได้แก่ รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรัฐประชำชนจีน (เฉพำะมณฑลยูนนำน)
“group limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุม่ กิจกำร โดยกำรนำอัตรำส่วนกำรลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุม่ กิจกำรมำคำนวณ
รวมกัน
“guarantor rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผูม้ ีภำระผูกพันในฐำนะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ำ้ ประกัน
“international scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่ำงประเทศ
“investment grade” หมำยถึง credit rating ในระดับที่สำมำรถลงทุนได้
“IOSCO” หมำยถึง International Organization of Securities Commissions
“IPO” หมำยถึง กำรเสนอขำยตรำสำรต่อประชำชนเป็ นกำรทั่วไปในครัง้ แรก (Initial Public Offering)
“issue rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
“issuer rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำรหรือคูส่ ญ
ั ญำ
“market price” หมำยถึง มูลค่ำตำมรำคำตลำด
“MF” หมำยถึง กองทุนรวม (Mutual Fund)
“MMF” หมำยถึง กองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)
“national scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภำยในประเทศ
“NAV” หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
“net exposure” หมำยถึง มูลค่ำกำรลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่วำ่ เป็ นกำรลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่ำนกำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำที่ให้
ผลตอบแทนโดยอ้ำงอิงอยู่กบั ทรัพย์สนิ ซึง่ เป็ นผลให้กองทุนมีควำมเสี่ยงในทรัพย์สินนัน้
“Non-retail MF” หมำยถึง กองทุนรวมที่มีผถู้ ือหน่วยลงทุนทัง้ หมดเป็ นผูล้ งทุนประเภทสถำบัน ซึง่ อยู่ภำยใต้บงั คับของประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
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“notional amount” หมำยถึง มูลค่ำตำมหน้ำสัญญำของ derivatives
“obligation” หมำยถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สนิ ที่ขอ้ ตกลงตำม credit derivatives อ้ำงอิงถึง (obligation category & obligation
characteristics)
“options” หมำยถึง สัญญำที่มีลกั ษณะตำม (3) ของนิยำม “สัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ” ในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ.
2546
“OTC derivatives” หมำยถึง derivatives ซึง่ ซือ้ ขำยนอกศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives
“P/N” หมำยถึง ตั๋วสัญญำใช้เงิน (Promissory Note)
“portfolio duration” หมำยถึง อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้จำกกำรคำนวณค่ำตำมมำตรฐำนสำกล
“product limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน
“PVD” หมำยถึง กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (Provident Fund)
“regulated market” หมำยถึง ศูนย์กลำงที่จดั ช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผูค้ ำ้ เพื่อให้เกิดกำรเจรจำต่อรองซือ้ ขำยตรำสำรระหว่ำงกันได้ รวมทัง้ ให้
ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับตรำสำรนัน้ โดยศูนย์กลำงดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่กำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์หรือ
ตรำสำรที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์
“repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืน (repurchase agreement)
“retail MF” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)
“reverse repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรซือ้ โดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (reverse repurchase agreement)
“SBL” หมำยถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)
“securities lending” หมำยถึง ธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์
“SET” หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“share warrants” หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้
“single entity limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญำ
“SIP” หมำยถึง Specific Investment Products
“SN” หมำยถึง ตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)
“sovereign rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผอู้ อกตรำสำรมีถ่ินที่อยู่ ซึง่ เป็ นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผิดนัด
ชำระหนีข้ องรัฐบำลของประเทศนัน้
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“TBMA” หมำยถึง สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ ทย (Thai Bond Market Association)
“TSFC” หมำยถึง บล. ที่ได้รบั ใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“TSR” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในกำรซือ้ หุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
“underlying” หมำยถึง สินค้ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อำ้ งอิง
“WFE” หมำยถึง World Federation of Exchanges
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตเี ้ ฮดจ์
1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : Krungsri Europe Equity Hedged Fund
1.3. ชื่อย่อ : KF-HEUROPE
1.4. ประเภทโครงกำร : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทกำรขำย : ขำยหลำยครัง้
1.6. กำรกำหนดอำยุโครงกำร : ไม่กำหนด
1.7. อำยุโครงกำร : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อำยุโครงกำรถึงวันที่ (กรณีกำหนดอำยุเป็ นช่วงเวลำ) : 1.9. เงื่อนไข (อำยุโครงกำร) :
กองทุนนี ้ จัดอยู่ในกลุม่ กองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ซึง่ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้รบั สิทธิประโยชน์ในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในกลุม่ กองทุนดังกล่ำว
ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
1.10. ลักษณะโครงกำร : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป
1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ ราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเ่ สนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำร : 100,000,000,000.00 บำท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงกำร) :
(1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำรได้ไม่เกินร้อยละ 15
ของจำนวนเงินทุนโครงกำร ทัง้ นี ้ หำกบริษัทจัดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงกำร (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่
เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงกำรซึง่ เท่ำกับ 150 ล้ำนบำท บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะดำเนินกำรปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนและ
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ดำเนินกำรจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนทรำบล่วงหน้ำ
(2) บริษัทจัดกำรจะจัดสรรวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศให้กบั กองทุนรวมไม่เกินวงเงินตำมที่ได้รบั กำรจัดสรรจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจ
(3) หำกบริษัทจัดกำรนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศรวมกันแล้วเกินกว่ำร้อยละ 75 ของวงเงินที่ได้รบั จัดสรรให้สำมำรถนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศ
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรขอวงเงินเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนที่มีอำนำจในกำรจัดสรรเงินลงทุนในต่ำงประเทศให้กบั กองทุนได้โดยไม่ตอ้ งขอมติ
เห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังกล่ำวโดยคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดที่กองทุนและผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั เป็ นสำคัญ
(4) ในกรณีท่กี องทุนระดมทุนในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้จำนวนน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำท บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำร
จัดตัง้ กองทุนโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ หำกยกเลิกกำรจัดตัง้ กองทุน บริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำสั่งซือ้ แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนภำยใน
3 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ทำกำรถัดจำกวันสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
2.3. มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บำท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 10,000,000,000.0000 หน่วย
2.5. รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก : 10.0000 บำท
2.6. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ แรก : 2,000.00 บำท
2.7. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ ครัง้ ถัดไป : 2,000.00 บำท
2.8. มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : 2,000.00 บำท
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : 200 หน่วย
2.10. มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ : 0.00 บำท
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ : 200 หน่วย
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่นื ทีจ่ ะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
เพื่อระดมทุนจำกผูล้ งทุนทั่วไปและนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศซึง่ เน้นลงทุนในหุน้ จดทะเบียนในตลำดหุน้ ยุโรปที่มีกำร
เจริญเติบโตดี เพื่อโอกำสได้รบั ผลตอบแทนที่เหมำะสมกับนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน ทัง้ นี ้ กองทุนอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน
เศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคมของประเทศในแถบยุโรปได้
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3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม : ตรำสำรแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Allianz Europe Equity Growth Fund
กองทุนหลักจดทะเบียนซือ้ ขำยในประเทศ : ลักเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG)
3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ
วงเงินกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน ไม่เกิน ล้ำนเหรียญ
3.5. นโยบำยกำรกูย้ ืม (ถ้ำมี) :
กำรกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืน
บริษัทจัดกำรอำจกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืนเพื่อบริหำรสภำพคล่องของกองทุนเป็ นกำรชั่วครำวได้ โดย ณ สิน้ วันใด อัตรำส่วน
กำรกูย้ ืมและกำรทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืน เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้นแต่กำรเกิน
อัตรำส่วนดังกล่ำวมิได้เกิดจำกกำรกูย้ ืมเงินหรือทำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซือ้ คืนเพิ่มเติม ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด
3.6. กำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของกำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ : กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
- กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ้ ฮดจ์ มุ่งหวังให้ผลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุนหลัก Allianz
Europe Equity Growth Fund มีกลยุทธ์ในกำรบริหำรแบบเชิงรุก (Active Management)
3.9. ดัชนีชีว้ ดั /อ้ำงอิง (Benchmark) :
1.ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return สัดส่วน (%):100.00
หมำยเหตุ:บริษัทจัดกำรจะใช้ตวั ชีว้ ดั ตำมกองทนหลักในสกุลเงินยูโร ปรับด้วยอัตรำแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ำค่ำสกุลเงินบำท ณ วันที่คำนวณ
ผลตอบแทน
หมำยเหตุ:
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในกำรเปรียบเทียบตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นควรและเหมำะสม ซึง่ อยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรลงทุน
ที่กำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจนถึงวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัด คำอธิบำยเกี่ยวกับตัวชีว้ ดั
และเหตุผลในกำรเปลี่ยนตัวชีว้ ดั ดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำที่ผลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำร
ตัดสินใจลงทุนได้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั เพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน และ/หรือ ประกำศ
ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ดั ในกำร
ใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ผี อู้ อกตัวดัชนีของตัวชีว้ ดั ไม่ได้จดั ทำหรือเปิ ดเผยข้อมูล/อัตรำดังกล่ำวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำที่ผลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลกำร
ตัดสินใจลงทุนได้
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3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศที่มีเป้ำหมำยให้ผลตอบแทนในกำรถือครองหน่วยลงทุนในระยะยำว โดยจะลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ ชื่อ Allianz Europe Equity Growth Fund (“กองทุนหลัก”) ซึง่ เป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยให้กบั ผูล้ งทุนทั่วไป
จัดตัง้ และบริหำรจัดกำรโดยบริษัท Allianz Global Investors และเป็ นกองทุนรวมที่จดั ตัง้ ตำมระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective
Investment in Transferable Securities) ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) ซึง่ เป็ นสมำชิกสำมัญของ
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
บริษัทจัดกำรจะทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ประเทศสิงคโปร์ และจะลงทุนในสกุลเงินยูโรเป็ นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่ำงๆ เช่น ยูโร ปอนด์องั กฤษ โครนเดนมำร์ก โครนสวีเดน ฟรังก์สวิส เป็ นต้น ทัง้ นี ้ บริษัท จัดกำรขอสงวน
สิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่ำว เป็ นประเทศอื่นใดนอกเหนือจำกประเทศสิงคโปร์ดงั กล่ำว ซึง่ ได้แก่ ประเทศ
ฮ่องกง และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็ นสกุลเงินสิงคโปร์ดอลลำร์ สกุลเงินฮ่องกงดอลลำร์ หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐในภำยหลังก็ได้ โดยถือว่ำ
ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีท่มี กี ำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ (ประเทศ) ที่ทำกำรซือ้ ขำยและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในกำรซือ้ ขำยหน่วย
ลงทุนของกองทุนหลัก ซึง่ บริษัทจัดกำรจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสำคัญ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน
โดยส่งจดหมำยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรำย และประกำศไว้ท่สี ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
อนึ่ง กองทุนหลักข้ำงต้นมีกำรเสนอขำยในหลำยคลำส (classes) ซึง่ สำมำรถลงทุนได้ทงั้ ผูล้ งทุนทั่วไป และ/หรือผูล้ งทุนสถำบัน โดยแต่ละคลำสของ
หน่วยลงทุนอำจมีควำมแตกต่ำงกันในเรื่องของนโยบำยกำรจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่ำธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผูล้ งทุน เป็ นต้น ซึง่ บริษัท
จัดกำรจะพิจำรณำเลือกลงทุนใน Class AT (EUR) Acc. อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุน
ตำมควำมเหมำะสมในภำยหลังก็ได้ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ในกำรดำรงวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรกองทุนให้เป็ นไปตำมที่ได้ระบุในหนังสือชีช้ วนฯ
นี ้ โดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว (รำยละเอียดของประเภทของ Share classes สำมำรถดูเพิ่มเติมได้จำกหนังสือชีช้ วนของ
กองทุนหลักจำกเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :
กองทุนมีวตั ถุประสงค์ให้เงินลงทุนมีควำมเจริญเติบโตในระยะยำวโดยมุ่งเน้นกำรลงทุนในหุน้ จดทะเบียนในตลำดหุน้ ยุโรปที่มีกำรเจริญเติบโตดี โดยมี
หลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังต่อไปนี ้
- อยู่ในแผนส่งเสริมกำรออมเงินระยะยำวของภำครัฐ (Plan d’Epargne en Actions) ในประเทศฝรั่งเศส
- ลงทุนในตรำสำรทุนตำมที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์กำรลงทุน ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 75 ของทรัพย์สินของกองทุน
- อำจลงทุนในตรำสำรทุนนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์กำรลงทุน ไม่เกินร้อยละ 25 ของทรัพย์สินของกองทุน
- อำจลงทุนในประเทศตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินของกองทุน
- อยู่ภำยใต้ขอ้ จำกัดกำรลงทุนของประเทศฮ่องกง (Hong Kong Restriction)
- อยู่ภำยใต้ขอ้ จำกัดกำรลงทุนของ GITA Restriction อย่ำงไรก็ดี กองทุนจะลงทุนในตรำสำรที่ให้กรรมสิทธิ์ในหุน้ ของบริษัท (Equity Participation) ไม่
ต่ำกว่ำร้อยละ 70 ของทรัพย์สินของกองทุน
อย่ำงไรก็ดี กองทุนอำจมีกำรใช้ตรำสำรอนุพนั ธ์ (สัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio
Management: EPM) เช่น กำรทำสัญญำ Futures, Options, และ swaps เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง ซึง่ อำจทำให้กองทุนมีโอกำสและควำมเสี่ยงลดลง
และกองทุนอำจใช้ตรำสำรอนุพนั ธ์ในลักษณะเก็งกำไร เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจำกกำรลงทุนให้สมั ฤทธิผลตำมนโยบำยกำรลงทุน และโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งเพื่อสะท้อนถึงภำพรวมของกองทุน และเพื่อเพิ่มกำรลงทุนให้สงู กว่ำระดับกำรลงทุนของกองทุนซึง่ ลงทุนในหลักทรัพย์แต่เพียงอย่ำงเดียว โดยมี
หลักทรัพย์อำ้ งอิงได้แก่ ดัชนีกำรเงิน (ได้แก่ ค่ำเงิน อัตรำแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้ รำคำและดัชนีผลตอบแทนดอกเบีย้ โดยรวม), ดัชนีตรำสำรหนีแ้ ละตรำ
สำรทุนต่ำงๆ, รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ลว่ งหน้ำ, ดัชนีรำคำของโลหะมีคำ่ และดัชนีของสินค้ำโภคภัณฑ์ต่ำงๆ เป็ นต้น
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รำยละเอียดอื่นๆ ของกองทุนหลักจะระบุอยู่ตอนท้ำยของส่วนข้อมูลสรุปรำยละเอียดโครงกำรฯ หัวข้อ “สรุปข้อมูลสำคัญที่ผลู้ งทุนควรทรำบเกี่ ยวกับ
กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ซึง่ เป็ นกองทุนรวมในต่ำงประเทศที่กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ้ ฮดจ์ไปลงทุน” ทัง้ นี ้ ในกรณีท่กี องทุน
หลักมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรในภำยหลัง บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของกองทุน
หลัก โดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
2. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตำมอัตรำส่วนที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศกำหนด แต่ทงั้ นี ้ จะลงทุนในต่ำงประเทศโดย
เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตำมอัตรำส่วนที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศกำหนด
3. ในภำวะปกติ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตำม
อัตรำส่วนที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศกำหนด
4. เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่ำงประเทศในตรำสำรหนีแ้ ละ/หรือเงินฝำกที่ออก รับรอง รับอำวัล หรือคำ้ ประกันกำรจ่ำยเงิน โดย
ภำครัฐบำล รัฐวิสำหกิจ สถำบันกำรเงิน และ/หรือภำคเอกชนคุณภำพดี โดยตรำสำรดังกล่ำวได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผู้
ออกตรำสำรอยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ (Investment Grade) ในกรณีตรำสำรดังกล่ำวเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิ (Subordinated Debt) จะต้องได้รบั กำร
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำร (Issue rating) อยู่ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้เท่ำนัน้
5. กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในตรำสำรแห่งหนีใ้ นประเทศ หรือเงินฝำกในสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยไทย ที่มีอำยุของตรำสำรหรือสัญญำ หรือ
ระยะเวลำกำรฝำกเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่ำ 1 ปี โดยเป็ นกำรลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรสำรองเงินไว้สำหรับกำรดำเนินงำน รอกำรลงทุน หรือรักษำ
สภำพคล่องของกองทุน
6. ในส่วนของกำรลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured note) ตรำสำรหนีท้ ่มี ีอนั ดับ
ควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตรำสำรหนีท้ ่ไี ม่ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated securities)
และตรำสำรทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) อย่ำงไรก็ตำม กองทุนสำมำรถมีไว้ซง่ึ ตรำสำรหนีท้ ่มี ีอนั ดับ
ควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพำะกรณีท่ตี รำสำรหนีไ้ ด้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่สำมำรถลงทุนได้
(Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่ำนัน้
7. ในกรณีท่กี องทุน Allianz Europe Equity Growth Fund มีกำรลงทุนในหลักทรัพย์ ตรำสำร และ/หรือสัญญำของบริษัทที่มิได้จดทะเบียนอยู่ใน
ตลำดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตรำสำรแห่งหนีท้ ่ไี ม่ได้รบั กำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ท่ีมี
อันดับควำมน่ำเชื่อถือต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (Non – investment grade) โดยมีอตั รำส่วนกำรลงทุนรวมกันทัง้ หมดมำกกว่ำร้อยละ 15 ของ NAV
ของกองทุนหลัก บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรจะปรับลดสัดส่วนกำรลงทุนในกองทุนหลักเพื่อให้กำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่ำว มีอตั รำส่วนกำรลงทุนรวมกันทัง้ หมด
ไม่เกินร้อยละ 15 ของ NAV ของกองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ้ ฮดจ์ ภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ทรำบถึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว ยกเว้นกรณีท่เี กิดจำก
ปั จจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็ นและสมควรที่ทำให้ไม่สำมำรถดำเนินกำรภำยในระยะเวลำข้ำงต้น บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้เสร็จสิน้ โดยไม่
ชักช้ำ
(2) หำกกำรดำเนินกำรปรับลดสัดส่วนกำรลงทุนในกองทุนหลักข้ำงต้น มีผลทำให้กำรลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ กองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีนอ้ ยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตเี ้ ฮดจ์ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุน
ใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวจะต้องมีนโยบำยกำรลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน
เปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตเี ้ ฮดจ์ และมีคณ
ุ สมบัติตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้เสร็จสิน้ โดยไม่
ชักช้ำ และจะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบต่อไป
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(3) หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรคัดเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดกำรขอสงวน
สิทธิท่จี ะดำเนินกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยจะดำเนินกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตำมจำนวนที่
รวบรวมได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยและสำรองค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ำมี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของกองทุน
8. ในกรณีท่กี องทุน Allianz Europe Equity Growth Fund มีกำรลงทุนตำมข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) ลงทุนในตรำสำรแห่งทุนและมีผลทำให้อตั รำส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุนของกองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ้ ฮดจ์ น้อยกว่ำร้อยละ 65 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ้ ฮดจ์ หรือ
(2) ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยไม่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตำมประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ประกำศกำหนดให้ลงทุนได้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโดยจะพิจำรณำคัดเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวจะต้องมีนโยบำย
กำรลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตเี ้ ฮดจ์ และมีคณ
ุ สมบัติตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้เสร็จสิน้ โดยไม่ชกั ช้ำ และจะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้
ถือหน่วยลงทุนทรำบต่อไป
หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ทำให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรคัดเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ี
จะดำเนินกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยจะดำเนินกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตำมจำนวนที่
รวบรวมได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยและสำรองค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ำมี) ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ ถือครองต่อ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยแล้วทัง้ หมดของกองทุน
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ำย/เลิกกองทุนตำมข้อ 7. หรือข้อ 8. ข้ำงต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นำเรื่องกำร
ลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน รวมถึงกำรนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มำบังคับ
ใช้ในช่วงดำเนินกำรคัดเลือกและ/หรือเตรียมกำรลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่ำว
9. โดยปกติกองทุนจะทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเกือบทัง้ หมด โดยไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ
90 ของมูลค่ำเงินลงทุนในต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ดี ในกรณีท่สี ถำนกำรณ์กำรลงทุนในต่ำงประเทศเกิดเหตุกำรณ์ไม่ปกติ เช่น ภำวะตลำดหุน้ ที่กองทุน
หลักลงทุนหรือมีไว้มีควำมผันผวน เป็ นต้น หรือในกรณีท่ีมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนมำก และ/หรือในกรณีเกิดเหตุ
สุดวิสยั หรือมีเหตุผลที่จำเป็ นและสมควร กองทุนอำจไม่สำมำรถดำรงสัดส่วนของกำรป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Hedge Ratio) ให้ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของมูลค่ำเงินลงทุนในต่ำงประเทศเป็ นกำรชั่วครำวได้ โดยมีระยะเวลำไม่เกิน 10 วันทำกำร ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวบริษัท
จัดกำรจะรำยงำนกำรไม่สำมำรถลงทุนให้เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงกำรต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพื่อทรำบโดยพลัน
ทัง้ นี ้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)
10. กองทุนอำจจะเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (efficient portfolio management) ซึง่
รวมถึงกำรป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) จำกกำรลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร เช่น กำรทำสัญญำสวอปและ/หรือสัญญำฟอร์เวิรด์
ที่อำ้ งอิงกับอัตรำแลกเปลี่ยน/ด้ำนรำคำตรำสำร/อัตรำดอกเบีย้ ซึง่ พิจำรณำจำกสภำวะกำรณ์ของตลำด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปั จจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทำงรำคำของหลักทรัพย์ท่ลี งทุน กำรออกสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำที่อำ้ งอิงกับดัชนีอำ้ งอิง กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ท่ี
อำจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่ำงมีนยั สำคัญของกองทุน และค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำทำธุรกรรมสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ เป็ นต้น
11. ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรเห็นว่ำ กำรลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรือกำรลงทุนในกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ไม่
เหมำะสมอีกต่อไป เช่น มีกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่ำวไม่เป็ นไปตำมที่คำดไว้ หรือไม่
สำมำรถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่ำวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่ำงประเทศดังกล่ำวมีกำรกระทำผิดตำมควำมเห็นของหน่วยงำนกำกับดูแล
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ของกองทุนต่ำงประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุกำรณ์หรือคำดกำรณ์ได้ว่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ จนอำจส่งผลให้กำรลงทุนในกองทุน
ต่ำงประเทศเป็ นภำระต่อผูล้ งทุนโดยเกินจำเป็ น เป็ นต้น และ/หรือในกรณีท่กี องทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ได้เลิกโครงกำรในขณะที่
บริษัทจัดกำรยังดำเนินกำรบริหำรและจัดกำรลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ้ ฮดจ์ ทัง้ นี ้ เมื่อปรำกฎกรณีดงั กล่ำว บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะ
นำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศอื่นใดที่มีนโยบำยกำรลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ/หรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน และในกำร
โอนย้ำยกองทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำดำเนินกำรในครัง้ เดียว หรือทยอยโอนย้ำยเงินทุน ซึง่ อำจส่งผลให้ในช่วงเวลำดังกล่ำวกองทุนอำจ
มีไว้ซง่ึ หน่วยลงทุนของกองทุนต่ำงประเทศมำกกว่ำ 1 กองทุน โดยอำจเป็ นกองทุนที่บริหำรและจัดกำรลงทุนโดยบริษัท Allianz Global Investors)
หรือไม่ก็ได้ หรือ ขอสงวนสิทธิในกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมของกองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ้ ฮดจ์ โดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ หำกมีกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบโดยพลัน โดยส่งจดหมำยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรำย และ
ประกำศไว้ท่สี ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
12. ในกรณีท่ภี ำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกแล้ว ปรำกฏว่ำจำนวนเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกไม่เพียงพอต่อกำรจัดตัง้
กองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศได้อย่ำงเหมำะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิก
กำรจัดตัง้ กองทุน โดยจะคืนเงินค่ำสั่งซือ้ แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนภำยใน 3 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ทำกำรถัดจำกวันสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
ครัง้ แรก อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังจำกกำรจัดตัง้ และบริหำรจัดกำรลงทุนไปแล้ว บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะเลิกกองทุน โดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบ
จำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรำยแล้ว หำกเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ผูจ้ ดั กำรกองทุนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ สถำนกำรณ์กำรลงทุนในต่ำงประเทศไม่เหมำะสม
(2) กรณีท่มี ีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรนำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศ
(3) กรณีท่มี ีเหตุให้เชื่อได้ว่ำเพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
13.ในกรณีท่กี องทุนมีกำรลงทุนในกองทุนหลักไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิ
ลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(1) มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วันทำกำรใดติดต่อกัน คิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
เงื่อนไข ในกรณีท่กี องทุนหลักมีมลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) แจ้งเหตุท่กี องทุนหลักมีมลู ค่ำทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทำงกำรดำเนินกำรโดยคำนึงถึงประโยชน์ท่ดี ีท่สี ดุ ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ปรำกฏเหตุ
(2) ดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรดำเนินกำรตำม (1) ให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรำกฏเหตุ
(3) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมตำม (1) ต่อผูท้ ่สี นใจจะลงทุนเพื่อให้ผทู้ ่สี นใจจะลงทุนรับรูแ้ ละเข้ำใจเกี่ยวกับสถำนะของ
กองทุนรวม และบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้บคุ ลำกรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำวด้วย
อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรตำมข้อ (2) บริษัทจัดกำรสำมำรถขอผ่อนผันต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกรณีท่มี ีกำรดำเนินกำรเปลี่ยน/โอนย้ำย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นไม่นำเรื่องกำรลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สินใน
ต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มำบังคับใช้ในช่วงดำเนินกำร
คัดเลือกและ/หรือเตรียมกำรลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่ำว
14. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนำคตให้เป็ นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of
Funds) หรือกองทุนรวมที่มีกำรลงทุนโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลับมำเป็ นกองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder
Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกองทุนซึง่ ขึน้ อยู่กบั
สถำนกำรณ์ตลำด โดยเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 30 วัน ก่อนดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่ำว โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และเว็บไซต์ของผูส้ นับสนุนกำร
ขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)
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15. ในกำรคำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรอำจไม่นบั ช่วงระยะเวลำดังนีร้ วมด้วย ทัง้ นี ้ โดยจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ
(15.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(15.2) ช่วงระยะเวลำที่ตอ้ งใช้ในกำรจำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจำกได้รบั คำสั่งขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอกำรลงทุน ทัง้ นี ้
ต้องไม่เกินกว่ำ 10 วันทำกำร
3.12. รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :
กองทุนมีนโยบำยลงทุนซึง่ จะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่นื ที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่นื ที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่นื อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี ้ เว้นแต่ในกรณีท่คี ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือกำรหำ
ดอกผลโดยวิธีอ่นื
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities)
1. ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.1 ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตำมหลักเกณฑ์ท่คี รบถ้วน
ดังนี ้
1.1 ไม่มีขอ้ กำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผลู้ งทุนมีภำระผูกพันมำกกว่ำมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำร
1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีท่เี ป็ นตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินกำรให้มี กำรรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสำมำรถขำยคืนผูอ้ อกตรำสำรได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตรำสำรที่ถกู ต้องครบถ้วนและมีกำรปรับปรุงเป็ นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจัดกำรสำมำรถเข้ำถึงได้เพื่อนำมำประกอบกำร
พิจำรณำตัดสินใจลงทุนได้อย่ำงสม่ำเสมอ และมีขอ้ มูลรำคำที่สะท้อนมูลค่ำยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่ำวต้องอ้ำงอิงจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซง่ึ จัดทำ
ตำมหลักวิชำกำรอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนของตรำสำรเพิ่มเติมจำกที่กำหนดในข้อ 1.
ในกรณีท่เี ป็ นกำรลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่ออกตรำสำรดังกล่ำวเพื่อชำระหนีก้ ำรค้ำ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ดังกล่ำวต้องมี
กำรรับอำวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี ้
(1) ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
(2) ธนำคำรออมสิน
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
(5) ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
(6) ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
(7) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
(8) สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผูร้ บั ฝำกตำม (1) – (7)
ทัง้ นี ้ กำรอำวัลหรือกำรรับรองดังกล่ำวต้องเป็ นกำรอำวัลหรือกำรรับรองผูส้ ่งั จ่ำยหรือผูอ้ อกตั๋ว ทัง้ จำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ตำมที่ระบุไว้ในตั๋วแลก
เงิน หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงิน ด้วย
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ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็ นหน่วยที่กำรออกอยู่ภำยใต้บงั คับกฎหมำยไทย ต้องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังนี ้
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1. มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2. ในกรณีท่กี องทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่ำวต้องมีนโยบำยกำรลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้กบั กำรลงทุนในหน่วย CIS ของ
กองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.2.1 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้
1.2.2 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
1.2.3 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของ
กองทุนนัน้
1.2.4 มีกำรลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
1.3. ในกรณีท่กี องทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่ำวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจำกที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1.
2.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกของผูร้ บั ฝำกดังนี ้
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมำชิก
10. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ ที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผูร้ บั ฝำกตำม 1. – 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
กำรลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. คูส่ ญ
ั ญำ ต้องเป็ นนิติบคุ คลดังนีท้ ่สี ำมำรถเข้ำเป็ นคูส่ ัญญำใน reverse repo ได้ตำมกฎหมำยไทย
1.1 ธนำคำรพำณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนำคำรแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนเพื่อกำรฟื ้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วยธนำคำรแห่งประเทศไทย
1.8 นิติบคุ คลที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้
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1.9 ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
2. ตรำสำรที่ใช้ในกำรทำ reverse repo ต้องเป็ นตรำสำรดังนี ้
2.1 ตรำสำรภำครัฐไทยและตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ โดยกรณีเป็ นตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน บัตรเงินฝำก หรือหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ที่ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ี
ภำระผูกพัน ซึง่ มีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั๋ว และเป็ นตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงิน
เมื่อทวงถำมหรือเมื่อได้เห็น
2.4 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่มีอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่เี ป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มำจำกกำรจัด credit rating ระยะ
สัน้ ด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตรำสำรหนีซ้ ง่ึ มีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขนึ ้ ทะเบียนในตลำดซือ้ ขำยตรำสำรหนี ้ หรือที่มีขอ้ มูลรำคำที่น่ำเชื่อถือและอ้ำงอิงได้ซง่ึ มีกำรเปิ ดเผยต่อ
สำธำรณชน โดยตรำสำรหนีด้ งั กล่ำวต้องมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้ อยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ ดังกล่ำวตำมที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตรำสำรหนีซ้ ง่ึ มีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขนึ ้ ทะเบียนในตลำดซือ้ ขำยตรำสำรหนี ้ หรือที่มีขอ้ มูลรำคำที่น่ำเชื่อถือและอ้ำงอิงได้ซง่ึ มีกำรเปิ ดเผย
ต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหนีด้ งั กล่ำวต้องมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้ อยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้ ดังกล่ำวตำมที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตำมที่สำนักงำนกำหนดเพิ่มเติมโดยอำศัยอำนำจตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
3. ระยะเวลำกำรรับชำระหนีข้ อง reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดกำรต้องปฏิบตั ิสำหรับกำรลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญำมำตรฐำนตำมที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ำมนำหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซือ้ ไปขำยหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้ำลักษณะดังนี ้
4.2.1 เป็ นกำรขำยหรือโอนตำมข้อกำหนดใน reverse repo ดังกล่ำว
4.2.2 เป็ นกำรขำยตำม repo ที่เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำร
กูย้ ืมเงินในนำมของกองทุนรวมและกำรก่อภำระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซอื ้ ณ วันเริ่มต้นสัญญำ ต้องมีมลู ค่ำเป็ นไปตำมสมกำรกำรคำนวณตำมวิธีกำรดังนี ้
มูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซอื ้ มำกกว่ำ (รำคำซือ้ x (1 + discount rate))
ทัง้ นี ้ รำคำซือ้ เท่ำกับ รำคำที่กองทุนชำระให้แก่คสู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ นค่ำซือ้ หลักทรัพย์หรือตรำสำรตำม reverse repo
4.4 กำรดำรงมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซอื ้ ณ สิน้ วัน ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
4.4.1 มูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซอื ้ มำกกว่ำ (มูลค่ำ reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีท่มี ลู ค่ำหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซอื ้ ณ สิน้ วัน ไม่เป็ นไปตำมสมกำรใน 4.4.1 บริษัทจัดกำรต้องเรียกให้คสู่ ญ
ั ญำโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือ
หลักทรัพย์หรือตรำสำรที่สำมำรถใช้ในกำรทำ reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มลู ค่ำรวมของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซอื ้ และทรัพย์สินที่โอนมำ
ดังกล่ำวเป็ นไปตำมวิธีกำรดังกล่ำว ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่มลู ค่ำหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซอื ้ ลดลงกว่ำสมกำรใน 4.4.1 เว้นแต่เป็ นกรณีตำม
4.4.3
4.4.3 ในกรณีท่ผี ลลัพธ์ตำมสมกำรใน 4.4.1 แสดงผลว่ำมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซอื ้ ณ สิน้ วัน มีมลู ค่ำน้อยกว่ำมูลค่ำ reverse repo x (1 +
discount rate) เป็ นจำนวนไม่เกิน 5 ล้ำนบำท หรือไม่เกิน 5% ของรำคำซือ้ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ และมีกำรกำหนดเรื่องดังกล่ำวไว้ในสัญญำซึง่
ได้กำหนดโดยพิจำรณำถึงปั จจัยควำมเสี่ยงของคูส่ ญ
ั ญำ (counterparty risk) แล้ว บลจ. จะไม่ดำเนินกำรตำม 4.4.2 ก็ได้
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4.5 กำรคำนวณมูลค่ำ reverse repo ตำม 4.4 ให้คำนวณดังนี ้
4.5.1 คำนวณจำกรำคำซือ้ รวมกับผลประโยชน์ท่กี องทุนพึงได้รบั จำก reverse repo จนถึงวันที่มีกำรคำนวณ
4.5.2 คำนวณเป็ นรำยธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กบั คูส่ ญ
ั ญำรำยเดียวกันและมีขอ้ ตกลง
กำหนดให้สำมำรถบังคับชำระหนีต้ ำมธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจำกหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซอื ้ หรือทรัพย์สินที่โอนตำม 4.4.2 (ถ้ำมี) ของธุรกรรมที่เกิด
จำก reverse repo รำยกำรอื่นได้
4.6 discount rate ที่นำมำใช้ในกำรคำนวณ ต้องเป็ นกำรกำหนดขึน้ โดยคำนึงถึงปั จจัยควำมเสี่ยงของคูส่ ญ
ั ญำ หลักทรัพย์ หรือตรำสำรที่ซอื ้ แล้ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังนี ้
1. คูส่ ญ
ั ญำ ต้องมีคสู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending) (“SBL”) โดยในกรณีท่คี สู่ ญ
ั ญำดังกล่ำวกระทำกำรในฐำนะตัวแทนของผูย้ ืม ผูย้ ืมต้องเป็ นบุคคลดังนีท้ ่สี ำมำรถประกอบ
ธุรกิจหรือดำเนินกิจกำรได้ตำมกฎหมำยไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนำคำรแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื ้ นฟู
1.4 ธนำคำรเพื่อกำรนำเข้ำและกำรส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนำคำรพำณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมลู ค่ำทรัพย์สินของผูล้ งทุนแต่ละรำยตัง้ แต่ 1 ล้ำนบำทขึน้ ไป
1.10 กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
1.11 นิติบคุ คลอื่นตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
2. หลักทรัพย์ท่ใี ห้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ท่อี ยู่ในระบบรับฝำกหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ท่ธี นำคำรแห่งประเทศไทยทำหน้ำที่
เป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์
3. กำรวำงหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดกำรต้องดำเนินกำรดังนี ้
3.1 ดำเนินกำรให้มีกำรวำงหรือเรียกหลักประกันจำกผูย้ ืมเพื่อเป็ นประกันกำรให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็ นหลักประกันดังนี ้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตรำสำรภำครัฐไทย
3.1.3 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน บัตรเงินฝำก หรือหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ที่ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึน้ เป็ นผูม้ ี
ภำระผูกพัน
3.1.4 ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั๋วและเป็ นตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงิน
เมื่อทวงถำมหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่มีอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
3.1.5.1 มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (issue rating) หรือ อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้ อกตรำสำรหรือคูส่ ญ
ั ญำ (issuer
rating) อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่เี ป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มำจำกกำรจัด credit rating ระยะสัน้ ด้วย
3.1.5.2 มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของผูม้ ีภำระผูกพันในฐำนะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อำวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ำ้ ประกัน (guarantor rating) อยู่ในอันดับ
investment grade
3.1.6 ตรำสำรหนีท้ ่มี ี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือคำ้ ประกันที่ธนำคำรพำณิชย์เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันกำรคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)
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3.2 ดำเนินกำรให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตำม 3.1 หรือดำเนินกำรโดยวิธีอ่นื ซึ่งจะมีผลให้ บลจ. สำมำรถบังคับชำระหนีเ้ อำจำก
หลักประกันดังกล่ำวได้โดยพลัน
3.3 ห้ำมนำหลักประกันตำม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขำยต่อหรือทำให้ไม่สำมำรถบังคับตำมหลักประกันนัน้ ได้ เว้นแต่เป็ นกำรบังคับชำระ
หนีต้ ำมข้อตกลงในธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์ นัน้ เอง
3.4 ดำรงมูลค่ำหลักประกัน ณ สิน้ วัน มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 100% ของมูลค่ำหลักทรัพย์ท่ใี ห้ยมื
3.5 ในกรณีท่หี ลักประกันเป็ นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่ำวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี ้
3.5.1 เงินฝำกในธนำคำรพำณิชย์หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้
3.5.2 บัตรเงินฝำกหรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ดังนี ้
3.5.2.1 บัตรเงินฝำก หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้ เป็ นผูม้ ีภำระผูกพัน
3.5.2.2 ตั๋วสัญญำใช้เงินที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตั๋ว และเป็ นตั๋วที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถำม
หรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 ตั๋วสัญญำใช้เงินที่มีอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังนี ้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่เี ป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มำจำกกำรจัด credit rating
ระยะสัน้ ด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตรำสำรภำครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สำหรับตรำสำรภำครัฐไทย
4. ลักษณะและสำระสำคัญของสัญญำ ให้ใช้สญ
ั ญำที่มีลกั ษณะและสำระสำคัญของสัญญำตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงำน สัญญำยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (derivatives) ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภทสินค้ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อำ้ งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำได้ตอ้ งมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำงดังนี ้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้
1.2 อัตรำดอกเบีย้
1.3 อัตรำแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 ดัชนีเงินเฟ้อ
1.5 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
ในกรณีท่ี derivatives อ้ำงอิงกับรำคำของ underlying ข้ำงต้น รำคำที่อำ้ งอิงดังกล่ำวต้องเป็ นรำคำปั จจุบนั (spot price) หรือรำคำสัญญำซือ้ ขำย
ล่วงหน้ำ (futures price) เท่ำนัน้ ทัง้ นี ้ รำคำของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่ำว ต้องเป็ นที่ยอมรับ
อย่ำงกว้ำงขวำงและเปิ ดเผยไว้อย่ำงแพร่หลำยด้วย
2. เงื่อนไขกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับกำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่ำงชัดเจนในโครงกำร
2.2 เป็ นกำรเข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.2.1 เป็ น derivatives ที่ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives (derivatives on organized exchange)
2.2.2 เป็ น derivatives ซึง่ ซือ้ ขำยนอกศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives (OTC derivatives) ดังนี ้
2.2.2.1 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคสู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ น ธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซือ้
ขำย derivatives หรือผูค้ ำ้ derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่ำงประเทศ ต้องมีคสู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ นนิติบคุ คลที่ได้รบั อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่
ภำยใต้กำรกำกับดูแลโดยหน่วยงำนกำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมำชิกสำมัญของ IOSCO หรือที่เป็ นสมำชิกของ WFE
2.3 ในกรณีท่จี ะต้องมีกำรชำระหนีด้ ว้ ยกำรส่งมอบสินค้ำเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง สินค้ำนัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำ
กองทุนจะเป็ นผูม้ ีสทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้ำที่สง่ มอบสินค้ำนัน้ ก็ตำม
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3. หลักเกณฑ์กำรจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อกำรชำระหนีต้ ำมภำระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดกำรต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณ
ุ ภำพและมีสภำพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภำระที่กองทุนอำจต้องชำระหนีต้ ำมข้อตกลงเมื่อ
derivatives สิน้ สุดลงไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง
ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำร ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทุนใน derivatives ดังกล่ำวต้อง
เป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดกำรต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1 ให้คสู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ำยุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดกำรทรำบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ำยของแต่ละเดือน ทัง้ นี ้ ใน
กรณีท่ีวนั ดังกล่ำวเป็ นวันหยุดทำกำรของบริษัทจัดกำร ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ำยุติธรรมภำยในวันทำกำรถัดไป
5.2 ในกรณีท่เี กิดเหตุกำรณ์ท่สี ง่ ผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมีนยั สำคัญ ให้คสู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ำยุติธรรมของ
derivatives ให้บริษัทจัดกำรทรำบทันที
5.3 คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งยินยอมให้มกี ำรล้ำงฐำนะ derivatives เมื่อบริษัทจัดกำรร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรเข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน credit derivatives
บริษัทจัดกำรต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขดังนี ้
6.1 เข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน credit derivatives ได้เฉพำะเพื่อกำรลดควำมเสี่ยงเท่ำนัน้
6.2 เข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำได้เฉพำะ credit derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังนี ้
6.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ ได้แก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ อื ้ ประกันควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนีต้ ำม
obligation ของผูผ้ กู พันตำม obligation นัน้ โดยคูส่ ญ
ั ญำที่อยู่ในฐำนะผูข้ ำยประกันควำมเสี่ยงมีภำระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตำมข้อตกลงซือ้ ประกัน
ควำมเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซือ้ ประกันควำมเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้ สุดใน
วันครบกำหนดตำมปกติ) ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำ obligation จะมีเพียงรำยกำรเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลำยรำยกำรซึง่
กำหนดให้ผขู้ ำยประกันควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ชำระหนีเ้ มื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็ นรำยแรก (First to Default
Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในกลุม่ obligation ซึง่ จะมีกำรชำระรำคำกันเฉพำะในส่วนของสินทรัพย์
รำยนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation ทุกรำยกำรในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ ได้แก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ อื ้ ประกันควำมเสี่ยงของสินทรัพย์อำ้ งอิงที่เกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ได้รบั จำกสินทรัพย์อำ้ งอิง โดยผูข้ ำยประกันควำมเสี่ยงมีภำระผูกพันที่จะจ่ำยผลตอบแทนในอัตรำคงที่หรืออัตรำลอยตัวที่อำ้ งอิงกับอัตรำดอกเบีย้
ตำมที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ำมี) ของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์อำ้ งอิง เพื่อแลกกับกำรที่ผซู้ อื ้ ประกันควำมเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วน
ที่เพิ่มขึน้ (ถ้ำมี) ของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์อำ้ งอิงให้กบั ผูข้ ำยประกันควำมเสี่ยง จนกว่ำจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญำ (กรณีไม่
เกิด credit event)
6.3 ต้องใช้สญ
ั ญำมำตรฐำนตำมที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญำมำตรฐำนอื่นตำมที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีขอ้ ตกลงที่มีลกั ษณะดังนี ้
6.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตำมกฎหมำย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือกฎหมำยอื่น
6.3.2 ไม่มีขอ้ กำหนดที่ทำให้สิทธิท่กี ำหนดไว้ในตรำสำรแห่งหนีห้ รือสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำที่ credit derivatives นัน้ อ้ำงอิงเสื่อมเสียไป
6.3.3 ไม่มีขอ้ กำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่คสู่ ญ
ั ญำ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่นื ที่จะลงทุนในต่ำงประเทศ :
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิ อื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่นื อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมที่
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี ้ เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
หรือสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้มีควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินหรือกำรหำดอกผลโดยวิธิอ่นื
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ทัง้ นี ้ กำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำในต่ำงประเทศ ตรำสำรหรือสัญญำดังกล่ำวต้องเสนอขำยหรือเป็ นกำรทำสัญญำในประเทศที่มีหน่วยงำนกำกับ
ดูแลด้ำนหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมำชิกสำมัญของ IOSCO หรือที่มีกำรซือ้ ขำยในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เป็ นสมำชิกของ
WFE หรือเป็ นตรำสำรของบริษัทที่จดั ตัง้ และเสนอขำยใน GMS
ส่วนที่ 1: ตราสาร TS (Transferable Securities)
1. ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.2 ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตำมหลักเกณฑ์ท่คี รบถ้วน
ดังนี ้
1.1 ไม่มีขอ้ กำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผลู้ งทุนมีภำระผูกพันมำกกว่ำมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำร
1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีท่เี ป็ นตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินกำรให้มี กำรรับโอนสิทธิ
เรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสำมำรถขำยคืนผูอ้ อกตรำสำรได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตรำสำรที่ถกู ต้องครบถ้วนและมีกำรปรับปรุงเป็ นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจัดกำรสำมำรถเข้ำถึงได้เพื่อนำมำประกอบกำร
พิจำรณำตัดสินใจลงทุนได้อย่ำงสม่ำเสมอ และมีขอ้ มูลรำคำที่สะท้อนมูลค่ำยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่ำวต้องอ้ำงอิงจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซง่ึ จัดทำ
ตำมหลักวิชำกำรอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนของตรำสำรเพิ่มเติมจำกที่กำหนดในข้อ 1.
ในกรณีท่เี ป็ นกำรลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่ออกตรำสำรดังกล่ำวเพื่อชำระหนีก้ ำรค้ำ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ดังกล่ำวต้องมี
กำรรับอำวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี ้
(1) ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
(2) ธนำคำรออมสิน
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
(5) ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
(6) ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
(7) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
(8) สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผูร้ บั ฝำกตำม (1) – (7)
ทัง้ นี ้ กำรอำวัลหรือกำรรับรองดังกล่ำวต้องเป็ นกำรอำวัลหรือกำรรับรองผูส้ ่งั จ่ำยหรือผูอ้ อกตั๋ว ทัง้ จำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ตำมที่ระบุไว้ในตั๋วแลก
เงิน หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงิน ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็ นหน่วยที่กำรออกอยู่ภำยใต้บงั คับกฎหมำยต่ำงประเทศ ต้องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังนี ้
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS
1.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 เป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะดังนี ้
1.2.1 กำรออกและกำรเสนอขำยอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของหน่วยงำนต่ำงประเทศที่กำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์และตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ซง่ึ เป็ น
สมำชิกสำมัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศที่มีกำรซือ้ ขำยในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เป็ นสมำชิกของ WFE
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่ำวอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เป็ นสมำชิกสำมัญของ IOSCO
1.2.3 ในกรณีท่กี องทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุน CIS ต่ำงประเทศดังกล่ำวต้องอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแล
กำรออก กำรเสนอขำย และกำรจัดกำรสำหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุนรำยย่อยของประเทศนัน้
1.3 ประเทศที่กำกับดูแลกำรเสนอขำยหน่วยดังกล่ำวมีมำตรกำรให้ควำมคุม้ ครองผูล้ งทุนอย่ำงเพียงพอ ทัง้ นี ้ ตำมรำยชื่อประเทศที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
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1.4 ในกรณีเป็ นกำรลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุนดังกล่ำวต้องมีกำรจำกัดกำรกูย้ ืมไว้เฉพำะกรณีมีเหตุจำเป็ นใน
กำรบริหำรสภำพคล่องเป็ นกำรชั่วครำวเท่ำนัน้ และมีนโยบำยกำรลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้กบั กำรลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศซึง่ เป็ นกองทุน
รวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.4.1 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวมนัน้ ทัง้ นี ้
หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สินที่เป็ น SIP
1.4.2 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของ
กองทุนรวมนัน้
1.4.3 มีกำรลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนรวมนัน้
ในกรณีกองทุน CIS ต่ำงประเทศที่กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็ นกองทุนที่มงุ่ เน้นลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสำมำรถ
ลงทุนได้ และเมื่อนำทรัพย์สินที่ไม่สำมำรถลงทุนได้มำคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวมดังกล่ำว
1.5 ในกรณีท่กี องทุนรวมฟี ดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุน CIS ต่ำงประเทศดังกล่ำวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลกั ษณะ
ทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่เป็ นกรณีท่มี ีควำมจำเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยก่อนกำรลงทุน บริษัทจัดกำรต้องจัดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลควำมจำเป็ น และค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุน
ในลักษณะดังกล่ำวไว้ในหนังสือชีช้ วนด้วย
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจำกที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1
2.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เป็ นสมำชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากต่างประเทศหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศ
ต้องเป็ นเงินฝำกในสถำบันกำรเงินต่ำงประเทศหรือตรำสำรต่ำงประเทศที่เทียบเท่ำเงินฝำกต่ำงประเทศของผูร้ บั ฝำกดังต่อไปนี ้
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมำชิก
10. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ ที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผูร้ บั ฝำกตำม 1. – 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (derivatives) ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภทสินค้ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อำ้ งอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำได้ตอ้ งมี underlying อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำงดังนี ้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้
1.2 อัตรำดอกเบีย้
1.3 อัตรำแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
ในกรณีท่ี derivatives อ้ำงอิงกับรำคำของ underlying ข้ำงต้น รำคำที่อำ้ งอิงดังกล่ำวต้องเป็ นรำคำปั จจุบนั (spot price) หรือรำคำสัญญำซือ้ ขำย
ล่วงหน้ำ (futures price) เท่ำนัน้ ทัง้ นี ้ รำคำของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่ำว ต้องเป็ นที่ยอมรับ
อย่ำงกว้ำงขวำงและเปิ ดเผยไว้อย่ำงแพร่หลำยด้วย
กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตเี ้ ฮดจ์

27/09/2021

Page 23

2. เงื่อนไขกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับกำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่ำงชัดเจนในโครงกำร
2.2 เป็ นกำรเข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.2.1 เป็ น derivatives ที่ซอื ้ ขำยในศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives (derivatives on organized exchange)
2.2.2 เป็ น derivatives ซึง่ ซือ้ ขำยนอกศูนย์ซอื ้ ขำย derivatives (OTC derivatives) ดังนี ้
2.2.2.1 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคสู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ น ธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้ ตัวแทนซือ้
ขำย derivatives หรือผูค้ ำ้ derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่ำงประเทศ ต้องมีคสู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ นนิติบคุ คลที่ได้รบั อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่
ภำยใต้กำรกำกับดูแลโดยหน่วยงำนกำกับดูแลด้ำนหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่เี ป็ นสมำชิกสำมัญของ IOSCO หรือที่เป็ นสมำชิกของ WFE
2.3 ในกรณีท่จี ะต้องมีกำรชำระหนีด้ ว้ ยกำรส่งมอบสินค้ำเมื่อ derivatives สิน้ สุดลง สินค้ำนัน้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำ
กองทุนจะเป็ นผูม้ ีสทิ ธิรบั มอบหรือมีหน้ำที่สง่ มอบสินค้ำนัน้ ก็ตำม
3. หลักเกณฑ์กำรจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อกำรชำระหนีต้ ำมภำระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดกำรต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณ
ุ ภำพและมีสภำพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภำระที่กองทุนอำจต้องชำระหนีต้ ำมข้อตกลงเมื่อ
derivatives สิน้ สุดลงไว้ตลอดเวลำที่ได้ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง
ในกรณีท่ีบริษัทจัดกำร ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทุนใน derivatives ดังกล่ำวต้อง
เป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดกำรต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
5.1 ให้คสู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ำยุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดกำรทรำบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ำยของแต่ละเดือน ทัง้ นี ้ ใน
กรณีท่วี นั ดังกล่ำวเป็ นวันหยุดทำกำรของบริษัทจัดกำร ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ำยุติธรรมภำยในวันทำกำรถัดไป
5.2 ในกรณีท่เี กิดเหตุกำรณ์ท่สี ง่ ผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมีนยั สำคัญ ให้คสู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ำยุติธรรมของ
derivatives ให้บริษัทจัดกำรทรำบทันที
5.3 คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งยินยอมให้มกี ำรล้ำงฐำนะ derivatives เมื่อบริษัทจัดกำรร้องขอได้
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรเข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน credit derivatives
บริษัทจัดกำรต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขดังนี ้
6.1 เข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน credit derivatives ได้เฉพำะเพื่อกำรลดควำมเสี่ยงเท่ำนัน้
6.2 เข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำได้เฉพำะ credit derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังนี ้
6.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ ได้แก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ อื ้ ประกันควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนีต้ ำม
obligation ของผูผ้ กู พันตำม obligation นัน้ โดยคูส่ ญ
ั ญำที่อยู่ในฐำนะผูข้ ำยประกันควำมเสี่ยงมีภำระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตำมข้อตกลงซือ้ ประกัน
ควำมเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึน้ โดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซือ้ ประกันควำมเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีท่ไี ม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้ สุดใน
วันครบกำหนดตำมปกติ) ทัง้ นี ้ ไม่ว่ำ obligation จะมีเพียงรำยกำรเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลำยรำยกำรซึง่
กำหนดให้ผขู้ ำยประกันควำมเสี่ยงมีหน้ำที่ชำระหนีเ้ มื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็ นรำยแรก (First to Default
Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในกลุม่ obligation ซึง่ จะมีกำรชำระรำคำกันเฉพำะในส่วนของสินทรัพย์
รำยนัน้ แต่ขอ้ ตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation ทุกรำยกำรในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap)
6.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึง่ ได้แก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ อื ้ ประกันควำมเสี่ยงของสินทรัพย์อำ้ งอิงที่เกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ได้รบั จำกสินทรัพย์อำ้ งอิง โดยผูข้ ำยประกันควำมเสี่ยงมีภำระผูกพันที่จะจ่ำยผลตอบแทนในอัตรำคงที่หรืออัตรำลอยตัวที่อำ้ งอิงกับอัตรำดอกเบีย้
ตำมที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ำมี) ของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์อำ้ งอิง เพื่อแลกกับกำรที่ผซู้ อื ้ ประกันควำมเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วน
ที่เพิ่มขึน้ (ถ้ำมี) ของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์อำ้ งอิงให้กบั ผูข้ ำยประกันควำมเสี่ยง จนกว่ำจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญำ (กรณีไม่
เกิด credit event)

กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตเี ้ ฮดจ์
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6.3 ต้องใช้สญ
ั ญำมำตรฐำนตำมที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญำมำตรฐำนอื่นตำมที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีขอ้ ตกลงที่มีลกั ษณะดังนี ้
6.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตำมกฎหมำย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือกฎหมำยอื่น
6.3.2 ไม่มีขอ้ กำหนดที่ทำให้สิทธิท่กี ำหนดไว้ในตรำสำรแห่งหนีห้ รือสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำที่ credit derivatives นัน้ อ้ำงอิงเสื่อมเสียไป
6.3.3 ไม่มีขอ้ กำหนดให้กองทุนต้องชดใช้ควำมเสียหำยให้แก่คสู่ ญ
ั ญำ
3.14. อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ :
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่นื เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดดังต่อไปนี ้ ในกรณีท่คี ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนหรือสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำส่วนกำรลงทุน บริษัทจัดกำรลงทุนให้เป็ นไปตำมประกำศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ

1.

ตรำสำรภำครัฐไทย

2.

ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตรำส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึน้ ไป

3.
4.
5.

6.

ไม่จำกัดอัตรำส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
แต่ต่ำกว่ำ 2 อันดับแรก
หน่วย CIS ในประเทศตำมที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1

ไม่เกิน 35%

หน่วยลงทุนของกองทุนหลักตำมที่ระบุในข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2
ข้อ 1
เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผรู้ บั ฝำกหรือผูอ้ อก
ตรำสำรมีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
5.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.2 เป็ นธนำคำรออมสิน ทัง้ นี ้ เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที่
รัฐบำลเป็ นประกัน
ตรำสำรที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
6.1 เป็ นตรำสำรหนี ้ ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย หรือ
สำขำของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศที่ได้รบั อนุญำตให้
ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย
6.2 เป็ นตรำสำรที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
6.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
6.2.2 ผูอ้ อกมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นกำรทั่วไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing
6.2.3 ในกรณีท่เี ป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ < 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตำม 6.2.1 หรือ 6.2.2 ผูม้ ี
ภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็ นบุคคลดังนี ้
6.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
6.2.3.2 ธนำคำรออมสิน
6.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
6.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี ไม่ต่ำกว่ำ 80%

กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตเี ้ ฮดจ์

ไม่เกิน 10%

ไม่เกิน 20%
(หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นกำรลงทุนในต่ำงประเทศหรือผูม้ ีภำระ
ผูกพันมีภมู ิลำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale)
ไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 10% หรือ
(2) นำ้ หนักของตรำสำรที่ลงทุนใน benchmark + 5%
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7.

6.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
6.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
แห่งประเทศไทย
6.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
6.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
6.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
6.3 เสนอขำยในประเทศไทย
6.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
6.5 ในกรณีท่เี ป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
7.1 ตรำสำรที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี ้
7.1.1 เป็ นตรำสำรหนี ้ ที่ผอู้ อกจัดตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยไทย
และเสนอขำยตรำสำรนัน้ ในต่ำงประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตัง้ ขึน้
ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ.
ต่ำงประเทศที่ได้รบั อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศ
ไทย)
7.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
7.1.3 เป็ นตรำสำรที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
7.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลำดซือ้
ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
7.1.3.2 ผูอ้ อกมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นกำรทั่วไปโดยมี
รำยละเอียดตำมแบบ filing
7.1.3.3 ในกรณีท่เี ป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ < 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตำม 7.1.3.1 หรือ
7.1.3.2 ผูม้ ีภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องบุคคลดังนี ้
7.1.3.3.1 บุคคลตำมข้อ 6.2.3.1 – 6.2.3.9
7.1.3.3.2 สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็ น
สมำชิก
7.1.3.3.3 สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนอง
เดียวกับบุคคลตำมข้อ 7.1.3.3.1 – 7.1.3.3.2
7.1.4 ในกรณีท่เี ป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ > 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึน้ ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ
regulated market
7.2 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญำมี credit rating อยู่ในระดับ
investment grade
7.2.1 reverse repo
7.2.2 OTC derivatives
7.3 หน่วย CIS ตำมที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 หรือ
ข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซือ้ ขำยหรืออยู่ใน
ระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซือ้ ขำยในกระดำนซือ้ ขำย
หลักทรัพย์สำหรับผูล้ งทุนทั่วไปของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือของตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่ำวที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ไขเหตุ

กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตเี ้ ฮดจ์

รวมกันไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 10% หรือ
(2) นำ้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
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8.

ที่อำจทำให้มีกำรเพิกถอนหน่วยดังกล่ำวออกจำกกำรซือ้ ขำย
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลำดซือ้ ขำย
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 7 (SIP)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝำก ผูอ้ อกตรำสำรหรือคูส่ ญ
ั ญำ แล้วแต่กรณี
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
1.

ประเภททรัพย์สนิ
กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่ กิจกำร
เดียวกันหรือกำรเข้ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับ
บริษัทดังกล่ำว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึ่งดังนี ้ แล้วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 25% หรือ
(2) นำ้ หนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit)
ข้อ
1.

2.

ประเภททรัพย์สนิ
เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกตั๋วแลกเงินหรือตั๋ว
สัญญำใช้เงิน ที่นิติบคุ คลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำ
ในต่ำงประเทศของนิติบคุ คลดังกล่ำว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ ่งั จ่ำย
หรือคูส่ ญ
ั ญำ ดังนี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้
1.2 ธนำคำรพำณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มำจำก
คูส่ ญ
ั ญำตำม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)
ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ำมเปลี่ยน
มือแต่กองทุนได้ดำเนินกำรให้มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำ
สำรได้ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุน
สำมำรถขำยคืนผูอ้ อกตรำสำรได้
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำร
ฝำกเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตำมข้อ 6 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนีท้ ่มี ี
ลักษณะครบถ้วนดังนี ้
2.3.1 มีลกั ษณะตำม 7.1.3 และ 7.1.4 ของข้อ 7 ในส่วนที่ 1 :
อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สินหรือ
คูส่ ญ
ั ญำ (single entity limit)

กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตเี ้ ฮดจ์

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที่มีอำยุ
โครงกำร < 1 ปี ให้เฉลี่ยตำมรอบอำยุกองทุน
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช่กบั กองทุนรวมที่อำยุโครงกำรคงเหลือ < 6 เดือน ทัง้ นี ้
เฉพำะกองทุนรวมที่มีอำยุโครงกำร > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%
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3.
4.
5.
6.

2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่ำ investment grade
หรือไม่มี credit rating
reverse repo
securities lending
หน่วย CIS ในประเทศ ตำมที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1
และ 2
total SIP ซึง่ ได้แก่
6.1 ทรัพย์สินตำมข้อ 8 ในส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่
คำนวณตำมผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญำ (single entity limit)
6.2 ตรำสำรหนีท้ ่มี ีอนั ดับควำมน่ำเชื่อที่ตวั ตรำสำรและ/หรือผู้
ออกตรำสำรที่ต่ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (non-investment
grade/unrated)

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 20%
รวมกันไม่เกิน 15%

หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน ไม่มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับ product limit

7.

ประเภททรัพย์สนิ
derivatives ดังนี ้
7.1 กำรเข้ำทำธุรกรรม
derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
กำรลดควำมเสี่ยง (hedging)
7.2 กำรเข้ำทำธุรกรรม
derivatives ที่มใิ ช่เพื่อกำรลด
ควำมเสี่ยง (non-hedging)

อัตราส่วน
ไม่เกินมูลค่ำควำมเสี่ยงที่มีอยู่

global exposure limit
กรณีกองทุนไม่มีกำรลงทุนแบบซับซ้อน
จำกัด net exposure ที่เกิดจำกกำรลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่ งทุน (concentration limit)
ข้อ
1.

ประเภททรัพย์สนิ
ตรำสำรหนี ้ ของผูอ้ อกรำยใดรำยหนึ่ง (ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้
ภำครัฐไทย หรือตรำสำรหนีภ้ ำครัฐต่ำงประเทศ)

กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตเี ้ ฮดจ์

อัตราส่วน (% ของ NAV)
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนีส้ ินทำงกำรเงิน (financial liability) ของ
ผูอ้ อกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิ ดเผยไว้ในงบกำรเงินสำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีลำ่ สุด ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี อู้ อกตรำสำรมีหนีส้ ินทำงกำรเงินที่
ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรำกฏในงบ
กำรเงินล่ำสุด บริษัทจัดกำรอำจนำมูลค่ำหนีส้ ินทำงกำรเงินดังกล่ำวมำ
รวมกับมูลค่ำหนีส้ ินทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูล
หนีส้ ินทำงกำรเงินนัน้ จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่เป็ นกำรทั่วไป และ
ในกรณีท่ผี อู้ อกตรำสำรไม่มีหนีส้ ินทำงกำรเงินตำมที่เปิ ดเผยไว้ในงบ
กำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีลำ่ สุดรวมถึงกรณียงั ไม่ครบ
กำหนดกำรจัดทำงบกำรเงินในครัง้ แรกของผูอ้ อกตรำสำร ให้ใช้อตั รำส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้อนีข้ องผู้
ออกรำยนัน้ เป็ นรำยครัง้ เว้นแต่ในกรณีท่ผี อู้ อกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ
แสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงกำร
(bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็ นรำยโครงกำร
1.2 ในกรณีท่กี องทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้อนีโ้ ดยเป็ นตรำสำรที่ออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี
credit rating บริษัทจัดกำรจะลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้กำรจัดกำรของ
บริษัทจัดกำรรำยเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและ
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2.

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง่

เสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวเป็ นรำยครัง้ เว้นแต่กรณีท่ผี อู้ อกตรำสำรได้มี
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ น
โครงกำร (bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็ นรำยโครงกำร
(อัตรำส่วนตำม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตรำสำรที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมำชิก
11. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับบุคคลตำม 1.
– 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทัง้ หมดของกองทุนรวมหรือ
กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กบั กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตัง้ ขึน้ ใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขำยต่อผูล้ งทุนในวงกว้ำง

ทัง้ นี ้ กำรคำนวณสัดส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำส่วนกำรลงทุน ให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรลงทุนของ
กองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์สินทีล่ งทุนขาดคุณสมบัตหิ รือการลงทุนไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
1. ในกรณีท่กี องทุนมีกำรลงทุนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนด แต่ตอ่ มำทรัพย์สินที่ลงทุนมีคณ
ุ สมบัติท่เี ปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ขำดคุณ สมบัติใน
กำรเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดกำรต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1.1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขำดคุณสมบัติ และจัดส่งรำยงำนต่อผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่ำว ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ท่บี ริษัทจัดกำร
(1.2) จำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติภำยในโอกำสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่ำ 90 วันนับแต่วนั ที่ทรัพย์สิน
นัน้ ขำดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตำมข้อ 5 ในส่วนนี ้
(1.3) เมื่อบริษัทจัดกำรสำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติมีคณ
ุ สมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดกำรต้องจัดทำรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ำยทรัพย์สินนัน้
ออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีกำรเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติแล้วแต่กรณี และจะจัดส่งรำยงำนต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิด
กรณีดงั กล่ำว
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ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติให้เป็ นไปตำมข้อ (1.2) บริษัทจัดกำรต้องจัดทำรำยงำนข้อมูลตำมวรรคหนึ่ง พร้อม
สำเหตุท่ไี ม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว และจัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับ
แต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว
2. ในกรณีท่ที รัพย์สินในขณะที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมำกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน เป็ น
เวลำ 5 วันทำกำรติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจำกกำรลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดกำรต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(2.1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน และวันที่กำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน และจัดส่ง
รำยงำนดังกล่ำวต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ท่บี ริษัทจัดกำร
(2.2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะสำมำรถแก้ไขให้เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด เว้นแต่เป็ นกำร
ดำเนินกำรตำมข้อ 4 ในส่วนนี ้
(2.3) แก้ไขให้เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดภำยในโอกำสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลำดังนี ้
เว้นแต่เป็ นกรณีตำมข้อ 5 ในส่วนนี ้
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลำบัญชี ในกรณีท่ไี ม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit) สำหรับกำร
ลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญำใช้เงิน ตำมส่วนที่ 3 ในข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว สำหรับกรณีอ่นื ใดนอกเหนือจำกกรณีตำมข้อ (2.3) (ก)
(2.4) เมื่อบริษัทจัดกำรแก้ไขให้เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดกำรจะจัดทำรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำว รวมถึงวันที่สำมำรถแก้ไขให้เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรำยงำนต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3
วันทำกำรนับแต่วนั ที่สำมำรถแก้ไขให้เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนได้
ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรไม่สำมำรถแก้ไขให้ไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดตำมข้อ (2.3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดกำรต้องจัดทำรำยงำนข้อมูลตำม
วรรคหนึ่ง พร้อมสำเหตุท่ไี ม่สำมำรถแก้ไขให้เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำว และจัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว
3. เนื่องจำกกองทุนนีไ้ ด้รบั กำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ กองทุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อนวันที่ 16 มกรำคม 2559 หำกปรำกฎว่ำกองทุนมีกำร
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีสว่ นได้เสียในกิจกำรที่
ลงทุน (concentration limit) เป็ นเวลำ 5 วันทำกำรติดต่อกัน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(3.1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน และวันที่กำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน และจัดส่ง
รำยงำนดังกล่ำวต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ท่บี ริษัทจัดกำร
(3.2) ห้ำมมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรเพื่อขยำยวงเงินสำหรับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กบั สำนักงำนแล้ว จนกว่ำกำร
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศจะเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด
(3.3) ในกรณีท่มี ีกำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่ำงประเทศที่มีผรู้ บั ผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรกองทุนดังกล่ำวเป็ น
บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นใด
จำกกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนในลักษณะที่ซำ้ ซ้อนกับกองทุนรวมหรือกองทุนต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะแจ้งเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนทรำบเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงดังกล่ำว รวมถึงเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยนัน้ ภำยใน 30 วัน
นับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว
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(3.4) ในกรณีท่อี ตั รำส่วนกำรลงทุนของกองทุนเป็ นไปตำมที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดกำรจะจัดทำรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน
ในทรัพย์สินดังกล่ำว รวมถึงวันที่อตั รำส่วนเป็ นไปตำมที่กำหนด และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่
อัตรำส่วนกำรลงทุนเป็ นไปตำมที่กำหนด
4. ในกรณีท่ีกองทุนมีกำรลงทุนเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนหรือข้อกำหนดที่สำมำรถลงทุนได้โดยชอบ แต่ตอ่ มำปรำกฏกรณีดงั ต่อไปนี ้ จนเป็ นเหตุ
ให้ไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนหรือข้อกำหนดที่สำมำรถลงทุนได้โดยชอบ บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไปได้
(4.1) กรณีท่กี องทุนมีกำรลงทุนหรือได้สิทธิจำกกำรเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตำมสัดส่วนที่มีอยู่เดิม เว้นแต่เป็ นกรณีตำม (4.2)
(4.2) กรณีท่กี องทุนมีกำรลงทุนหรือได้สิทธิตำม (4.1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรแก้ไขอัตรำส่วนกำรลงทุนตำมประกำศที่เกี่ยวข้อง แต่ทงั้ นี ้ บริษัท
จัดกำรต้องดำเนินกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำดังกล่ำวด้วย
(4.3) กรณีท่กี องทุนได้รบั ทรัพย์สินมำจำกกำรบริจำค
ในกรณีท่มี ีกำรลงทุนตำม (4.1) หรือ (4.3) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมข้อ 2 หรือข้อ 3 ในส่วนนี ้ โดยอนุโลม
5. ในกรณีท่มี ีเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุจำเป็ นอื่นใดทำให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรแก้ไขเพื่อให้กำรลงทุนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในข้อ 1
(1.2) หรือข้อ 2 (2.3) (ข) หรือบริษัทจัดกำรมีควำมเห็นว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน บริษัทจัดกำรสำมำรถใช้ดลุ ยพินิจ
ดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสำคัญ และต้องส่งรำยงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรใน
เรื่องดังกล่ำวต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผูถ้ ือหน่วยลงทุนและผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลำที่ตอ้ งแก้ไขให้เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ดงั กล่ำว ทัง้ นี ้ ในกำรจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรสำมำรถดำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดกำรแทนได้
ส่วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีท่กี องทุนมีสดั ส่วนกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรต้องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1.1) จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรลงทุนที่ไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน พร้อมทัง้ เหตุผลที่ทำให้มีกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน และ
จัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทัง้ จัดส่งต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน
ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ท่บี ริษัทจัดกำร
(1.2) ดำเนินกำรแก้ไขให้สดั ส่วนกำรลงทุนของกองทุนเป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน หรือดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุน ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนดในข้อ 2 ในส่วนนี ้

2. ในกรณีท่กี ำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดกำรดำเนินกำรแก้ไขสัดส่วน
กำรลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน
เว้นแต่บริษัทจัดกำรจะได้รบั มติจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว
ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจัดกำรต้องจัดให้มีวิธีกำรในกำรให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเดิมในกำรที่จะออกจำก
กองทุนรวมก่อนที่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลบังคับใช้ โดยวิธีกำรดังกล่ำวต้องมีระยะเวลำเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน รวมทัง้ เมื่อได้รบั มติจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดกำรต้องงดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน(ถ้ำมี) ทุกรำยจนกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีท่คี รบกำหนด 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนกำร
ลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน แต่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดกำรต้องไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนัน้ เพิ่มเติม
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4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
5.2.1. วิธีกำรขอรับหนังสือชีช้ วน ใบคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
บริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุนจะจัดส่งหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผลู้ งทุนควรทรำบ พร้อมกับใบคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนให้ผทู้ ่สี นใจลงทุนและ
บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงกำรไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและ ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุน
ผูส้ นใจลงทุนสำมำรถขอรับหนังสือชีช้ วนส่วนข้อมูลโครงกำร ใบคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ท่ที ่ที ำกำรทุกแห่งของบริษัท
จัดกำรและ ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนทุกวันในเวลำทำกำร
5.2.2. วิธีกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน :
เมื่อผูจ้ องซือ้ เปิ ดบัญชีกองทุนแล้ว จะสำมำรถจองซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกได้โดยจะต้องเป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรจองซือ้ แต่ละครัง้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำหรือไม่ก็ได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลย
พินิจของบริษัทจัดกำร กำรชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน
ด้วยเงินเต็มมูลค่ำจะหักกลบลบหนีก้ บั บริษัทจัดกำรไม่ได้ ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของกองทุนเป็ นสำคัญ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ี จะไม่รบั
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกบำงกองทุนมำยังกองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ้ ฮดจ์ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน พร้อมทัง้ ส่งคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และเอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชีในข้อ 5.2.5. เรื่อง
“เอกสำรหลักฐำนในกำรเปิ ดบัญชี” และชำระเงินค่ำจองซือ้ จนเต็มมูลค่ำที่บริษัทจัดกำร หรือผูส้ นับสนุน ตำมวันและเวลำที่ระบุไว้ในด้ำนหน้ำของ
หนังสือชีช้ วนโดยมีวิธีกำรชำระเงิน ดังนี ้
(1) กรณีจองซือ้ ผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนอื่น
ผูจ้ องซือ้ อำจชำระเป็ นเงินสด เช็ค ดรำฟต์ ได้ท่บี ริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนอื่น หรืออำจชำระด้วยบัตรเครดิตซึง่ จะต้องอยู่ภำยใต้
เงื่อนไขที่บริษัทจัดกำรประกำศกำหนด หรือกำรชำระเงินด้วยวิธีกำรอื่นใดที่อำจเพิ่มเติมในภำยหลังซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ โดยบริษัทจัดกำรจะนำเงินค่ำจองซือ้ ดังกล่ำวฝำกเข้ำยังบัญชี “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรี
ยุโรปอิควิตเี ้ ฮดจ์” ซึง่ บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวันที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ หรือ “บัญชีจองซือ้ หน่ วยลงทุน บลจ.
กรุงศรี” ซึง่ บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวันที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ บมจ.ธนำคำร
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กรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตแี ้ บงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยูโอบี บมจ. ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) บมจ.
ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เพื่อรำยย่อย บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน บมจ.
ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย ธนำคำรออมสิน หรือที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม หลังจำกที่ได้รบั ชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนจำกผูจ้ องซือ้ แล้ว
บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนจะมอบสำเนำคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน และสำเนำคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ลงนำมรับรองควำมถูกต้องแล้วแก่ผจู้ องซือ้ หน่วย
ลงทุนเป็ นหลักฐำน ทัง้ นี ้ กำรจองซือ้ หน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดกำรได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว บริษัทจัดกำรอำจนำ
เงินที่ได้รบั จำกกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนนีเ้ ก็บรักษำไว้ในบัญชีเงินฝำกในนำม “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ้ ฮดจ์” บมจ.
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตแี ้ บงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยูโอ
บี บมจ. ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด์ แอนด์
เฮ้ำส์ เพื่อรำยย่อย บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย ธนำคำรออมสิน หรือที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งดอกผล
(ถ้ำมี) ในช่วงดังกล่ำวทัง้ หมดจะนำเข้ำเป็ นผลประโยชน์กองทุน และสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้ หลังจำกนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนั ทึก
ข้อมูลกำรซือ้ หน่วยลงทุนของผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้วเท่ำนัน้
ในกรณีท่ผี จู้ องซือ้ หน่วยลงทุนชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือ ดรำฟต์ ที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่ส่งั ซือ้ ไม่วำ่ ด้วยเหตุใด หรือกรณี
ที่เช็คหรือดรำฟต์ดงั กล่ำวถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน หรือกรณีท่บี ริษัทจัดกำรมิได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรที่ผสู้ ่งั ซือ้ มี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรยกเลิกรำยกำรจองซือ้ นัน้ และแจ้งให้ผจู้ องซือ้ หน่วย
ลงทุนทรำบทำงโทรศัพท์ หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ในกำรชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่ำจะ
หักกลบลบหนีก้ บั บริษัทจัดกำรไม่ได้
ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว จะเพิกถอนกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่ำจองซือ้ ไม่ได้ ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
(2) วิธีกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ่มี ีควำมประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอ
เอกสำรดังกล่ำวได้ท่บี ริษัทจัดกำร ในกรณีท่ผี สู้ ่งั ซือ้ ยังมิได้เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ด
บัญชี” และซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรทำรำยกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร ซึง่ ผูถ้ ือรหัส
ประจำตัวต้องเก็บรักษำไว้เป็ นควำมลับ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีท่บี คุ คลที่มิใช่เจ้ำของรหัสประจำตัวของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทำรำยกำรผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ดว้ ยตนเอง
ผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตำมวันและเวลำทำกำรของบริษัทจัดกำรในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกและจะต้องทำ
กำรสั่งซือ้ ให้เสร็จสิน้ ภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกดังกล่ำว
ในกรณีท่กี ำรชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝำก ยังไม่สำมำรถยืนยันกำรผ่ำนเงินเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ท่ธี นำคำรพำณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหำนครได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่ำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซือ้ ในวันที่นำค่ำซือ้
หน่วยลงทุนเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ดงั กล่ำวได้
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บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ซือ้ ภำยใต้หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ท่บี ริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ำงอิงเท่ำนัน้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เป็ นจำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ ขัน้ ต่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรให้ทำรำยกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรกำหนดมูลค่ำสูงสุดของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ หรือไม่ก็ได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหักเงินตำมจำนวนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน จำกบัญชีเงินฝำกของผูส้ ่งั ซือ้ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หกั บัญชีเ งินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ในกรณีท่เี งินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักเงินค่ำซือ้ ได้หรือรำยกำรคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่วำ่ ด้วยสำเหตุใด บริษัทจัดกำร
หรือผูส้ นับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ตำมปกติ
อนึ่ง ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เท่ำนัน้ โดยเป็ น
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติท่ธี นำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องกดยืนยันควำมถูกต้อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ แล้ว
2) เมื่อผูส้ ่งั ซือ้ กดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้
เท่ำนัน้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์และอ้ำงอิงได้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรำยกำรซือ้ สมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีท่เี กิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่นื ใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อน
ปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ท่สี ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน รวมทัง้ ประกำศไว้ในระบบโทรศัพท์ของบริษัทจัดกำร
(3) วิธีกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ่มี ีควำมประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอเอกสำร
ดังกล่ำวได้ท่บี ริษัทจัดกำร ในกรณีท่ผี สู้ ่งั ซือ้ ยังมิได้เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี ” และ
ซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนก่อนทุกครัง้
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บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรทำรำยกำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร ซึง่ ผูถ้ ือรหัสประจำตัว
ต้องเก็บรักษำไว้เป็ นควำมลับ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีท่บี คุ คลที่มิใช่เจ้ำของรหัสประจำตัวของผูถ้ ื อหน่วยลงทุนทำ
รำยกำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ดว้ ยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกและจะต้องทำกำรสั่งซือ้ ให้เสร็จสิน้
ภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันสุดท้ำยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกดังกล่ำว
ในกรณีท่กี ำรชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝำก ยังไม่สำมำรถยืนยันกำรผ่ำนเงินเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ท่ธี นำคำรพำณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหำนครได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่ำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซือ้ ในวันที่นำค่ำซือ้
หน่วยลงทุนเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ดงั กล่ำวได้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ซือ้ ภำยใต้หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ท่บี ริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ำงอิงเท่ำนัน้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เป็ นจำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ ขัน้ ต่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรให้ทำรำยกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรกำหนดมูลค่ำสูงสุดของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ หรือไม่ก็ได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหักเงินตำมจำนวนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน จำกบัญชีเงินฝำกของผูส้ ่งั ซือ้ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หกั บัญชีเ งินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ในกรณีท่เี งินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักเงินค่ำซือ้ ได้หรือรำยกำรคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่วำ่ ด้วยสำเหตุใด บริษัทจัดกำร
หรือผูส้ นับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ตำมปกติ
อนึ่ง ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เท่ำนัน้ โดยเป็ น
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติท่ธี นำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้ นี ้
ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องกดยืนยันควำมถูกต้อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ แล้ว
2) เมื่อผูส้ ่งั ซือ้ กดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำก
หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์และอ้ำงอิงได้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
เมื่อรำยกำรซือ้ สมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีท่เี กิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่นื ใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี

กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตเี ้ ฮดจ์

27/09/2021

Page 35

5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อน
ปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ท่สี ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน รวมทัง้ ประกำศไว้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
(4) กำรซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต ซึ่งจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเพิ่มเติม
ช่องทำงดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำกำร และปิ ดประกำศให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำ
กำรก่อนวันเริ่มให้บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน รวมทัง้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
5.2.3. กำรจัดสรรหน่วยลงทุน :
ผูจ้ องซือ้ หน่วยลงทุนจะได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุนตำมที่จองซือ้ หลังจำกที่บริษัทจัดกำรได้รบั ชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนเต็มจำนวนและใบจอง
ซือ้ ที่ถกู ต้องครบถ้วนแล้ว ในกรณีท่มี ีกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนเกินกว่ำจำนวนเงินทุนของโครงกำร กำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพิ นิจของบริษัท
จัดกำร โดยใช้หลักกำร “สั่งซือ้ ก่อน ได้ก่อน” ในกรณีท่จี องซือ้ คนละวัน และในกรณีท่จี องซือ้ ในวันเดียวกัน ซึง่ มีจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือตำมจำนวน
เงินทุนของโครงกำรไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรรในวันเดียวกันนัน้ บริษัทจัดกำรจะจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ทุกรำยในวันดังกล่ำวตำมสัดส่วนจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จองซือ้ ของแต่ละรำย ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะตัดสิทธิผจู้ องซือ้ ที่ปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตำมที่โครงกำรกำหนดเกี่ยวกับวันและเวลำทำกำร
เสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกในกรณีท่มี ียอดกำรจองซือ้ ในวันแรกเกินกว่ำจำนวนเงินทุนของโครงกำร และบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรร
หรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
5.2.4. กำรคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน :
ในกรณีท่ผี จู้ องซือ้ หน่วยลงทุนในกำรเสนอขำยครัง้ แรกไม่ได้รบั กำรจัดสรรไม่วำ่ ทัง้ หมดหรือบำงส่วนและหรือในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรต้องยุติโครงกำร
จัดกำรเนื่องจำกไม่สำมำรถจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้แก่ประชำชนได้ถึง 35 รำย หรือในกรณีท่มี ีกำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลใดหรือกลุม่ บุคคล
เดียวกันใดตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด ทำให้ไม่
สำมำรถจัดตัง้ กองทุนได้ บริษัทจัดกำรจะชำระค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้ จำกเงินที่ได้รบั จำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุน (ถ้ำ
มี) คืนให้ผจู้ องซือ้ หน่วยลงทุนโดยโอนเงินข้ำบัญชีเงินฝำก หรือ จ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมและส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในคำขอเปิ ด
บัญชีกองทุน ภำยในหนึ่งเดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสิน้ สุดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกตำมสัดส่วนของเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุน หำกบริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในเวลำที่กำหนดอันเนื่องจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระดอกเบีย้ ใน
อัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละเจ็ดครึง่ ต่อปี นบั ตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ครบกำหนด
ทัง้ นี ้ ในกำรคำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วดังกล่ำว จะใช้รำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ
5.2.5. เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี :
ผูจ้ องซือ้ จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำรไว้ เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อทำรำยกำรซือ้ ขำย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภำยใต้
กำรบริหำรของบริษัทจัดกำร โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรำยละเอียดและข้อควำมต่ำงๆ ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่ำงถูกต้องและตำมควำมจริงพร้อมทัง้
แนบเอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชี ดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดำ
ก) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ซึง่ ลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
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กรณีนิติบคุ คล
ก) สำเนำหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ซง่ึ กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
ข) ตัวอย่ำงลำยมือชื่อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม และหรือผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขกำรลงนำม
ค) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
ง) หนังสือมอบอำนำจในกรณีผมู้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลไม่ได้เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุน ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดกำรจะจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกัน
ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจะถือเอำบุคคลที่มีช่ือแรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐำนะผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะต้องเป็ นไปตำม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
5.2.6. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนีโ้ ดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลใด ๆ
(ก) คำสั่งซือ้ ในแต่ละครัง้ ของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนรำยนัน้ เป็ นเงินสดที่มีมลู ค่ำเกินกว่ำ 1 ล้ำนบำทขึน้ ไป
(ข) คำสั่งซือ้ ที่จะมีผลให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนรำยนัน้ ถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ค) บริษัทจัดกำรมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน
กับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผูท้ ่มี ีถ่ินฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมีถ่ิน ที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำวและบริษัทหรือห้ำงหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มีขนึ ้ และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจัดกำรจึงขอ
สงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือระงับกำรสั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่วำ่ ทำงตรงหรือทำงอ้อมสำหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลดังที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้น
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
- หักบัญชี
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
6.2.2.1. บริษัทจัดกำร
ผูส้ นใจจะต้องสั่งซือ้ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้ แต่ละครัง้ โดยชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชี เช็ค
หรือดรำฟต์ ของธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงำนของผูส้ นับสนุนที่รบั คำสั่งซือ้ หรือหักบัญชีบตั รเครดิตซึง่ จะต้องอยู่
ภำยใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดกำรประกำศกำหนด หรือกำรชำระเงินด้วยวิธีกำรอื่นใดที่อำจเพิ่มเติมในภำยหลังซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีส่งั ซือ้ ด้วยเช็ค ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องลงวันที่วนั เดียวกับวันสั่งซือ้ และขีดคร่อมสั่งจ่ำยใน
นำม “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ้ ฮดจ์” ซึง่ บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซือ้ หน่ วยลงทุน บลจ.
กรุงศรี” ซึง่ บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวันของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ บมจ.ธนำคำร
กรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตแี ้ บงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยูโอบี ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ บมจ. ธนำคำรสแตนดำร์ด
ชำร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เพื่อรำยย่อย บมจ.
ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย หรือที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรและเงินค่ำสั่งซือ้
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ว่ำครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ลงนำมรับรองควำมถูกต้องแล้วแก่ผสู้ ่งั ซือ้ ไว้เป็ นหลักฐำนต่อไป ทัง้ นี ้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้
และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
ในกรณีท่ผี สู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุน และค่ำซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวยังไม่สำมำรถนำเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ท่ธี นำคำร
พำณิชย์ในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่ำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซือ้ ในวันที่นำ
ค่ำซือ้ หน่วยลงทุนเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ดงั กล่ำวได้ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้
ซึง่ ได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
ในกรณีท่เี ช็ค ดรำฟต์ หรือกำรชำระด้วยวิธีอ่นื ใดถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะระงับกำรขำยหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ นัน้ และ
จะดำเนินกำรให้ผสู้ นับสนุนแจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนทรำบทำงโทรศัพท์ หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดกำรมิได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรที่ผสู้ ่งั ซือ้ มี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำ ว
ในกำรชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงิ นเต็มมูลค่ำจะ
หักกลบลบหนีก้ บั บริษัทจัดกำรไม่ได้
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่ำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแล้วไม่วำ่ ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและขอเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัท
จัดกำร
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทำกำรเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำ
หน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำขำย และจำนวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
อนึ่ง มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั กำรรับรองจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
6.2.2.2. ผูส้ นับสนุน :
ผูส้ นใจจะต้องสั่งซือ้ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้ แต่ละครัง้ โดยชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นเงินสด เงินโอน คำสั่งหักบัญชี เช็ค
หรือดรำฟต์ ของธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงำนของผูส้ นับสนุนที่รบั คำสั่งซือ้ หรือหักบัญชีบตั รเครดิ ตซึง่ จะต้องอยู่
ภำยใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดกำรประกำศกำหนด หรือกำรชำระเงินด้วยวิธีกำรอื่นใดที่อำจเพิ่มเติมในภำยหลังซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีส่งั ซือ้ ด้วยเช็ค ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องลงวันที่วนั เดียวกับวันสั่งซือ้ และขีดคร่อมสั่งจ่ำยใน
นำม “บัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ้ ฮดจ์” ซึง่ บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซือ้ หน่ วยลงทุน บลจ.
กรุงศรี” ซึง่ บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวันของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ บมจ.ธนำคำร
กรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตแี ้ บงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยูโอบี ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง้ บมจ. ธนำคำรสแตนดำร์ด
ชำร์เตอร์ด (ไทย) บมจ. ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ เพื่อรำยย่อย บมจ.
ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย หรือที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรและเงินค่ำสั่งซือ้
ว่ำครบถ้วนและถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ลงนำมรับรองควำมถูกต้องแล้วแก่ผสู้ ่งั ซือ้ ไว้เป็ นหลักฐำนต่อไป ทัง้ นี ้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้
และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
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ในกรณีท่ผี สู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุน และค่ำซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวยังไม่สำมำรถนำเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ท่ธี นำคำร
พำณิชย์ในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่ำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซือ้ ในวันที่นำ
ค่ำซือ้ หน่วยลงทุนเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ดงั กล่ำวได้ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้
ซึง่ ได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
ในกรณีท่เี ช็ค ดรำฟต์ หรือกำรชำระด้วยวิธีอ่นื ใดถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะระงับกำรขำยหน่วยลงทุนให้กบั ผูส้ ่งั ซือ้ นัน้ และ
จะดำเนินกำรให้ผสู้ นับสนุนแจ้งให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนทรำบทำงโทรศัพท์ หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดกำรมิได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรที่ผสู้ ่งั ซือ้ มี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำว
ในกำรชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน หำกมิใช่กรณีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยเงิ นเต็มมูลค่ำจะ
หักกลบลบหนีก้ บั บริษัทจัดกำรไม่ได้
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่ำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแล้วไม่วำ่ ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและขอเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิ จของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทำกำรเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำ
หน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำขำย และจำนวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
อนึ่ง มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยหน่วยลงทุนจะต้องได้รบั กำรรับรองจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
6.2.2.3. วิธีกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำ
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถขอใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำ โดยกรอกแบบฟอร์มกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำ พร้อมหนังสือขอให้หกั บัญชีเงิน ฝำก
ธนำคำรพำณิชย์ ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี สู้ ่งั ซือ้ มีควำมประสงค์ท่ีจะชำระค่ำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำด้วยบัตรเครดิต ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องกรอกรำยละเอียดใน
หนังสือยืนยันกำรชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต
บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนจะดำเนินกำรให้มีกำรหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมจำนวนเงินรำยงวดในวันที่ท่ีผถู้ ือ
หน่วยลงทุนกำหนดเพื่อเป็ นค่ำซือ้ หน่วยลงทุน ในกรณีท่วี นั ดังกล่ำวเป็ นวันหยุดทำกำร และผูถ้ ือหน่วยลงทุนมิได้แจ้งกำรเลื่อนกำรหักบัญชีเงินฝำกหรือ
บัญชีบตั รเครดิตไว้ต่อบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตสำหรับงวดดังกล่ำวในวันทำกำรซือ้ ขำยถัดไปทุกครัง้
ในกำรกำหนดงวดกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำทุกสัปดำห์ ทุกเดือน หรืองวดอื่นใดตำม
ควำมประสงค์
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะยกเลิกกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำของผูส้ ่งั ซือ้ ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรพบว่ำเอกสำรหรือข้อมูลที่ได้รบั จำกผูส้ ่งั ซือ้ ไม่
ถูกต้องครบถ้วน หรือ ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตดังกล่ำวข้ำงต้น 3 งวด ติดต่อกัน
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ข) กำรให้บริกำร
1) บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรพิจำรณำหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตแล้วแต่กรณี ในงวดแรก หลังจำกที่ผสู้ ่งั ซือ้ กรอกและยื่นแบบฟอร์มกำรซือ้
หน่วยลงทุนแบบประจำ พร้อมหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกหรือหนังสือยืนยันกำรชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตครบถ้วนแล้ว ไม่นอ้ ยกว่ำ 7
วัน
2) ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุน สำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำเป็ นรำยงวด ๆ ละ เท่ำ ๆ กัน โดยระบุจำนวนเงินที่ตอ้ งกำรสั่งซือ้ ในแต่ละงวดเป็ นจำนวน
เงินบำทถ้วน ขัน้ ต่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้
ต่ำของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
3) บริษัทจัดกำรจะหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือบัญชีบตั รเครดิตตำมหนังสือยืน ยัน
กำรชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบัตรเครดิตของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือบริษัท
จัดกำรมิได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรที่ผสู้ ่งั ซือ้ มีบญ
ั ชีบตั รเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวัน ที่ส่งั ซือ้ หน่วย
ลงทุน ไม่วำ่ ด้วยสำเหตุใด บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในงวดนัน้ และจะยกเลิกรำยกำรซือ้ ของงวดดังกล่ำว ทัง้ นี ้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตสำหรับงวดถัดไปตำมปกติ
4) บริษัทจัดกำร จะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนที่สำมำรถผ่ำนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนเข้ำบัญชีจองซื อ้ หน่วยลงทุนที่
ธนำคำรพำณิชย์ในเขตกรุงเทพมหำนครได้ ซึง่ เป็ นรำคำที่รบั รองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะ
ได้รบั
5) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนซึง่ ได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร จะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกำกับภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรซือ้ หน่วยลงทุน (ถ้ำมี) แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณียภ์ ำยใน 4 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
6) ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์หรือบัญชีบตั รเครดิตเท่ำนัน้
โดยเป็ นค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติท่ธี นำคำรพำณิชย์หรือบริษัทผูอ้ อกบัตรเครดิตเรียกเก็บ เมื่อมีคำสั่งขอให้หกั บัญชีเงินฝำกหรือบัญชี
บัตรเครดิตแล้วแต่กรณี
ค) เงื่อนไขกำรให้บริกำร
1) ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรได้หกั บัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตของผูถ้ ือหน่วยแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถเพิกถอนรำยกำรดังกล่ำวซึง่ เป็ น
รำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนได้ ไม่ว่ำสำเหตุใด ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและ
สมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถยกเลิกกำรใช้บริกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำได้ โดยแจ้งยกเลิกกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำต่อบริษัทจัดกำร บริษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรยกเลิกกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์หรือบัญชีบตั รเครดิตภำยใน 7 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ได้รบั กำรแจ้งยกเลิก
ดังกล่ำวจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ในกรณีกำรขอแก้ไขรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งกำรขอแก้ไขต่อบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุน
ล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยไม่ชกั ช้ำ
3) ในกรณีท่เี กิดข้อผิดพลำดจำกระบบกำรให้บริกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขข้อผิดพลำดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่
ได้รบั แจ้งจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตำมแนวทำงกำรแก้ไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ำมี)
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4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว
โดยจะปิ ดประกำศไว้ท่สี ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
5) ผูล้ งทุนสำมำรถขอใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดกำร รวมถึงช่องทำงอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต
เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยให้มีวิธีกำรขอใช้บริกำร ลักษณะของกำรให้บริกำร และเงื่อนไขกำรให้บริกำร เป็ นไปตำมข้อกำหนดของ
ช่องทำงนัน้ ๆ
6) ผูล้ งทุนสำมำรถขอใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำโดยติดต่อกับผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่มีบริกำรรับคำสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุนแบบประจำ ทัง้ นี ้ กำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำดังกล่ำวอำจมีวิธีปฏิบตั ิท่แี ตกต่ำงไปจำกกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำกับบริษัทจัดกำร
โดยตรง ผูล้ งทุนจึงควรศึกษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนแบบประจำของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนให้เข้ำใจก่อนกำรลงทุน
6.2.2.4. วิธีกำรซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ่มี ีควำมประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอ
เอกสำรดังกล่ำวได้ท่บี ริษัทจัดกำร หรือชำระค่ำซือ้ โดยกำรหักบัญชีบตั รเครดิต ในกรณีท่ผี สู้ ่งั ซือ้ ยังมิได้เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอน
ในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” และซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรทำรำยกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร ซึง่ ผู้ถือรหัส
ประจำตัวต้องเก็บรักษำไว้เป็ นควำมลับ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีท่บี คุ คลที่มิใช่เจ้ำของรหัสประจำตัวของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทำรำยกำรผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ดว้ ยตนเอง ผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตำมวันและเวลำทำกำรของบริษัทจัดกำรผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ท่บี ริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด เป็ นกำรซือ้ หน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัดมำ
ซึง่ บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
ในกรณีท่กี ำรชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝำก ยังไม่สำมำรถยืนยันกำรผ่ำนเงินเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ท่ธี นำคำรพำณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหำนครได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่ำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซือ้ ในวันที่ นำค่ำซือ้
หน่วยลงทุนเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ดงั กล่ำวได้
ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดกำรมิได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรที่ผสู้ ่งั ซือ้ มี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำว
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ซือ้ ภำยใต้หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ท่บี ริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ำงอิงเท่ำนัน้
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ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เป็ นจำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ ขัน้ ต่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำ
รำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหักเงินตำมจำนวนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน จำกบัญชีเงินฝำกของผูส้ ่งั ซือ้ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ในกรณีท่เี งินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักเงินค่ำซือ้ ได้หรือรำยกำรคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่วำ่ ด้วยสำเหตุใด บริษัทจัดกำร
หรือผูส้ นับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ตำมปกติ
อนึ่ง ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เท่ำนัน้ โดยเป็ น
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติท่ธี นำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติ ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องกดยืนยันควำมถูกต้อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรให้แก่ผสู้ ่ ังซือ้ แล้ว
2) เมื่อผูส้ ่งั ซือ้ กดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้
เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์และอ้ำงอิงได้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะ
ได้รบั หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรำยกำรซือ้ สมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีท่เี กิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่นื ใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว
โดยจะปิ ดประกำศไว้ท่สี ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
6.2.2.5 วิธีกำรซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ่มี ีควำมประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำร
กำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ท่บี ริษัทจัดกำร หรือชำระค่ำซือ้ โดยกำรหักบัญชีบตั รเครดิต ในกรณีท่ผี สู้ ่งั ซือ้ ยังมิได้เปิ ดบัญชีกองทุน
จะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” และซือ้ หน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนก่อ นทุก
ครัง้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรทำรำยกำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร ซึง่ ผูถ้ ือรหัสประจำตัว
ต้องเก็บรักษำไว้เป็ นควำมลับ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีท่บี คุ คลที่มิใช่เจ้ำของรหัสประจำตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทำ
รำยกำรผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
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ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ดว้ ยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัท
จัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด เป็ นกำรซือ้ หน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัดมำ
ซึง่ บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
ในกรณีท่กี ำรชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝำก ยังไม่สำมำรถยืนยันกำรผ่ำนเงินเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ท่ธี นำคำรพำณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหำนครได้ ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะถือว่ำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซือ้ ในวันที่นำค่ำซือ้
หน่วยลงทุนเข้ำบัญชีจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ดงั กล่ำวได้
ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดกำรมิได้รบั เงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรที่ผสู้ ่งั ซือ้ มี
บัญชีบตั รเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนดังกล่ำว
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ซือ้ ภำยใต้หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ท่บี ริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ำงอิงเท่ำนัน้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุน เป็ นจำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ ขัน้ ต่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำ
รำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหักเงินตำมจำนวนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน จำกบัญชีเงินฝำกของผูส้ ่งั ซือ้ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ในกรณีท่เี งินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักเงินค่ำซือ้ ได้หรือรำยกำรคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่วำ่ ด้วยสำเหตุใด บริษัทจัดกำร
หรือผูส้ นับสนุนจะยกเลิกคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยผูส้ ่งั ซือ้ สำมำรถใช้บริกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ตำมปกติ
อนึ่ง ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เท่ำนัน้ โดยเป็ น
ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติท่ธี นำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสั่งขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้ นี ้
ผูส้ ่งั ซือ้ จะต้องกดยืนยันควำมถูกต้อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ แล้ว
2) เมื่อผูส้ ่งั ซือ้ กดยืนยันควำมถูกต้องแล้วและมีควำมประสงค์จะทำกำรเพิกถอนรำยกำร จะต้องทำกำรยกเลิกรำยกำรนัน้ ภำยในเวลำ 15.30 น. ของ
วันที่ทำรำยกำร ซึง่ ถ้ำเกินกำหนดเวลำดังกล่ำวจะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำก
หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์และอ้ำงอิงได้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
เมื่อรำยกำรซือ้ สมบูรณ์แล้ว
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4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีท่เี กิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่นื ใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว
โดยจะปิ ดประกำศไว้ท่สี ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
6.2.2.6. วิธีกำรซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผูท้ ่มี ีควำมประสงค์จะสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่ สำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ท่บี มจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำ ในกรณีท่ผี สู้ ่งั ซือ้ ยังมิได้เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” ก่อนทุกครัง้
ผูล้ งทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งซือ้ แต่ละครัง้ โดยบมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำจะทำกำรหักเงินค่ำซือ้
หน่วยลงทุนพร้อมทัง้ ค่ำธรรมเนียมกำรให้บริกำร (ถ้ำมี) จำกบัญชีเงินฝำกที่ได้ระบุไว้ในทันที ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิใ นกำรพิจำรณำกำรทำ
รำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
ผูล้ งทุนสำมำรถสั่งซือ้ หน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุง
ศรีอยุธยำกำหนดไว้ ทัง้ นี ้ ให้ปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนกำรทำรำยกำรที่ระบุบนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
กำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด ให้ถือว่ำเป็ นกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน
15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัดมำ ซึง่ บริษัทจัดกำรจะ
ใช้รำคำขำยหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณจำนวนหน่วย
ลงทุนที่ผซู้ อื ้ จะได้รบั
ผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่ำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนแล้วไม่วำ่ ด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนและขอเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนคืนไม่ได้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กับดุลยพินิจ
ของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุน
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้ นับสนุนจะดำเนินกำร
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รบั แจ้งจำกผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดย
จะปิ ดประกำศไว้ท่ีสำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
6.2.2.7. กำรซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรซือ้ หน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต ซึ่งจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเพิ่มเติม
ช่องทำงดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำกำร และปิ ดประกำศให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำ
กำรก่อนวันเริ่มให้บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน รวมทัง้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
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6.2.3. กำรจัดสรรหน่วยลงทุน :
ในกรณีท่มี ีกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยที่จดทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำร
จัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร โดยใช้หลักกำร “สั่งซือ้ ก่อนได้ก่อน” ตำมข้อมูลที่ได้มีกำรบันทึกรำยกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของ
บริษัทจัดกำร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิท่จี ะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วนหรือทัง้ หมดก็ได้ โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
และบริษัทจัดกำรจะคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรร พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ำมี) ให้ผสู้ ่งั ซือ้ ตำมวิธีกำรรับเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนที่ผู้
สั่งซือ้ ได้ระบุไว้ในกำรเปิ ดบัญชีกองทุน
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้งทำงโทรศัพท์หรือกำรสื่อสำรข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทุกครัง้ แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรร
หน่วยลงทุนเต็มตำมจำนวนที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน
6.2.4. กำรคืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุน
ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ในข้อ 6.2.3.
6.2.5. เงื่อนไขกำรขำยหน่วยลงทุน
6.2.5.1. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดรับคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวรก็ได้ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำร
จะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ท่สี ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับ สนุนหรือเวป
ไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
6.2.5.2. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนีโ้ ดยไม่ตอ้ งให้เหตุผลใด ๆ
(ก) คำสั่งซือ้ ในแต่ละครัง้ ของผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนรำยนัน้ เป็ นเงินสดที่มีมลู ค่ำเกินกว่ำ 1 ล้ำนบำทขึน้ ไป
(ข) คำสั่งซือ้ ที่จะมีผลให้ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนรำยนัน้ ถือหน่วยลงทุนมำกกว่ำร้อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ค) เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและ/หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำกำรสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุน และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทุนเป็ นหลัก ซึง่ อำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจัดกำรลงทุนได้
(ง) บริษัทจัดกำรมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน
กับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผูท้ ่มี ีถ่ินฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมีถ่ินที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกำ รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำวและบริษัทหรือห้ำงหุน้ ส่วนซึง่ จัดให้มีขนึ ้ และดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัท จัดกำรจึงขอ
สงวนสิทธิท่จี ะปฏิเสธหรือระงับกำรสั่งซือ้ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่วำ่ ทำงตรงหรือทำงอ้อมสำหรับผูล้ งทุนที่เป็ นบุคคลดังที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้น
6.2.5.3. ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรได้จำหน่ำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจัดกำรจนเต็มตำมจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิท่ี
จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน ตัง้ แต่วนั ทำกำรซือ้ ขำยถัดจำกวันที่จำหน่ำยหน่วยลงทุนได้เต็มตำมจำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษัทจัดกำรจะ
เห็นสมควรที่จะทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหน้ำไว้ท่สี ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัท
จัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
6.2.6. เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี
ในกรณีท่ยี งั มิได้เปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำรผูจ้ องซือ้ จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อทำรำยกำรซือ้ ขำยคืน
หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจัดกำร โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรำยละเอียดและข้อควำมต่ำงๆ ในคำขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนอย่ำงถูกต้องและตำมควำมจริงพร้อมทัง้ แนบเอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชี ดังนี ้
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กรณีบคุ คลธรรมดำ
ก) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ซึง่ ลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
กรณีนิติบคุ คล
ก) สำเนำหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ซง่ึ กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
ข) ตัวอย่ำงลำยมือชื่อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม และหรือผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขกำรลงนำม
ค) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
ง) หนังสือมอบอำนำจในกรณีผมู้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลไม่ได้เป็ นกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์
เอกสำรเปิ ดบัญชีทงั้ ของบุคคลธรรมดำและนิติบคุ คล
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุน ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดกำรจะจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกัน
ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจะถือเอำบุคคลที่มีช่ือแรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐำนะผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเป็ นผูร้ บั เงินที่ได้จำก
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล
6.2.7. วันและเวลำทำกำรขำยหน่วยลงทุน
ผูส้ นใจสำมำรถทำกำรซือ้ หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำร ผูส้ นับสนุน หรือช่องทำงอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร ได้ทกุ วันทำกำรซือ้ ขำยภำยใน
เวลำ 15.30 น.
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำกำหนดวันที่มิใช่วนั ทำกำรขำยหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดกำรจะกำหนดวันดังกล่ำวไว้ในหนังสือชีช้ วน
ส่วนข้อมูลสรุปรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพัน หรือปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุนกำรขำย และ/หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทำกำรขำยหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ
5 วันทำกำร โดยปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
6.3. กำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน :
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
7. การรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทำงกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.3. วิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
- รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
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7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.4.1. บริษัทจัดกำร :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้องสั่งขำยเป็ นจำนวนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000
บำท ในกำรสั่งขำยคืนแต่ละครัง้ ในกรณีท่กี ำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีท่จี ำนวน
หน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำร
จะถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีท่ผี ถู้ ือ
หน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ ได้เสร็จ
สิน้ สมบูรณ์แล้ว ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือ หน่วยลงทุนโดย
ไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีท่รี ะบบงำนขัดข้องหรือในกรณีท่ผี ู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอ่นื ใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ท่ีสำนักงำนของ
บริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ
ผูส้ ่งั ขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ท่บี ริษัทจัดกำร หรือผูส้ นับสนุน ตำมวันและเวลำในข้อ 7.6.1. เรื่อง “วันและเวลำที่ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ ระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งกำรขำยคืน เมื่อ
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนว่ำถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนำมรับรองควำมถูกต้อ งแล้วแก่ผสู้ ่งั
ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐำนต่อไป
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณรำคำรับซือ้ คืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน
7.4.2. ผูส้ นับสนุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนโดยจะต้องสั่งขำยเป็ นจำนวนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000
บำท ในกำรสั่งขำยคืนแต่ละครัง้ ในกรณีท่กี ำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีท่จี ำนวน
หน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำร
จะถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ ในกรณีท่ผี ถู้ ือ
หน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ ได้เสร็จ
สิน้ สมบูรณ์แล้ว ไม่วำ่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือ หน่วยลงทุนโดย
ไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีท่รี ะบบงำนขัดข้องหรือในกรณีท่ผี ู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอ่นื ใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ท่ีสำนักงำนของ
บริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ
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ผูส้ ่งั ขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ท่บี ริษัทผูส้ นับสนุน ตำมวันและเวลำในข้อ 16.3.1 เรื่อง “วันและเวลำที่ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน” โดย
กรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ ระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งกำรขำยคืน เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจ
คำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนว่ำถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนำมรับรองควำมถูกต้องแล้วแก่ผสู้ ่งั ขำยคืนหน่วย
ลงทุนไว้เป็ นหลักฐำนต่อไป
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณรำคำรับซือ้ คืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน
7.4.3. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร (Tele-bank)
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ่มี ีควำมประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอ
เอกสำรดังกล่ำวได้ท่บี ริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตำมวันและเวลำทำกำรของบริษัทจัดกำรโดยใช้รหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผ่ำน
หมำยเลขโทรศัพท์ท่บี ริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด เป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้
โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัด
มำ ซึง่ บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์
ในกำรคำนวณรำคำรับซือ้ คืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่ งั ขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ท่บี ริษัทจัดกำรเป็ น
หลักฐำนอ้ำงอิงเท่ำนัน้
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน เป็ นจำนวนหน่วยขัน้ ต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอ
สงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มมี ลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำย
คืนหน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีท่กี ำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำ 200 หน่วย
หรือในกรณีท่จี ำนวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
นัน้ ในกรณีท่ีผถู้ ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีท่รี ะบบงำนขัดข้องหรือในกรณีท่ผี ู้สนับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอ่นื ใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ท่ีสำนักงำนของ
บริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ
ในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหัวข้อ “กำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
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นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุน ซึง่ ได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับ
ภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ ภำยใน 4 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนทำง
ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องกดยืนยันควำมถูกต้องภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนแล้ว
2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ ่งั ขำยคืน สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำร
ได้เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อำ้ งอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีท่เี กิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่นื ใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว
โดยจะปิ ดประกำศไว้ท่สี ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
7.4.4. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร (Internet)
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ่มี ีควำมประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
หรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอเอกสำร
ดังกล่ำวได้ท่บี ริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผู้
ถือหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด เป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้
โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัด
มำ ซึง่ บริษัทจัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แ ล้ว เป็ นเกณฑ์
ในกำรคำนวณรำคำรับซือ้ คืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ท่บี ริษัทจัดกำรเป็ น
หลักฐำนอ้ำงอิงเท่ำนัน้
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ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน เป็ นจำนวนหน่วยขัน้ ต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอ
สงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มมี ลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำย
คืนหน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีท่กี ำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำ 200 หน่วย
หรือในกรณีท่จี ำนวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
นัน้ ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีท่รี ะบบงำนขัดข้องหรือในกรณีท่ผี สู้ นับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอ่นื ใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ท่ีสำนักงำนของ
บริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ
ในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหัวข้อ “กำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน”
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยใน 2 วันทำกำรภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน
รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุน ซึง่ ได้รบั มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับ
ภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ ภำยใน 4 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณ
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ต ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั ขำยคืนจะต้องกดยืนยันควำมถูกต้องภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั ขำยคืนแล้ว
2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำก
หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อำ้ งอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีท่เี กิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่นื ใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว
โดยจะปิ ดประกำศไว้ท่สี ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
7.4.5. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ (Internet)
ผูท้ ่มี ีควำมประสงค์จะสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่ สำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ท่บี มจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำ

กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตเี ้ ฮดจ์

27/09/2021

Page 50

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน เป็ นจำนวนหน่วยขัน้ ต่ำ 200 หน่วย หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอ
สงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มมี ลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำย
คืนหน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีท่กี ำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำ 200 หน่วย
หรือในกรณีท่จี ำนวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องกำรขำยคืน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
นัน้ ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทัง้ หมด
บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั คำสั่งขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีท่รี ะบบงำนขัดข้องหรือในกรณี
ที่ผสู้ นับสนุนยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอ่นื ใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ท่ี
สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ น
จำนวนหน่วยได้ตำมปกติ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่ บมจ.
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนดไว้ ทัง้ นี ้ ให้ปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนกำรทำรำยกำรที่ระบุบนหน้ำจอระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยใด ให้ถือว่ำเป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซือ้ ขำยนัน้ โดยระยะเวลำ
ภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรซือ้ ขำยถัดมำ ซึง่ บริษัท
จัดกำรจะใช้รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ ซึง่ ได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณรำคำรับซือ้ คืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หกั ออกจำกผูส้ ่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน
เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิท่ีจะ
พิจำรณำให้เพิกถอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุน
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รบั ซือ้ คืนภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทุน
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้ นับสนุนจะดำเนินกำร
ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รบั แจ้งจำกผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว โดย
จะปิ ดประกำศไว้ท่ีสำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
7.4.6. กำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต ซึง่ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้ง
กำรเพิ่มเติมช่องทำงดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำกำร และปิ ดประกำศให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 7 วันทำกำรก่อนวันเริ่มให้บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน รวมทัง้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซือ้ คืน : ทุกวันทำกำรซือ้ ขำย
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7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซือ้ คืน :
7.6.1. วันและเวลำที่ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
ผูส้ นใจสำมำรถทำกำรขำยคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำร ผูส้ นับสนุน หรือช่องทำงอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร ได้ทกุ วันทำกำรซื อ้ ขำย
ภำยในเวลำ 13.00 น. ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้เพิ่มมำกขึน้ ซึง่ จะไม่เกินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือ
ว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร โดยปิ ด
ประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำกำหนดวันที่มิใช่วนั ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ บริษัทจัดกำรจะกำหนดวันดังกล่ำวไว้ในหนังสือชี ้
ชวนส่วนข้อมูลสรุปรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพัน หรือปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุนกำรขำย
และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทำกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 5 วันทำกำร โดยปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
7.6.2. กำรชำระเงินค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
(1) โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งให้โอนค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ำบัญชีเงินฝำก โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ำบัญชีเงิน
ฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือวิธีอ่นื ใดอันจะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำนระบบ
พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น ภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน ใน
กำรรับค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกนี ้ ถ้ำหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถโอนเงินเข้ำบัญชีท่ไี ด้แจ้งไว้ไม่วำ่ ด้วยกรณีใดๆ บริษัท
จัดกำรจะดำเนินกำรออกเช็ค ขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ำยผูถ้ ือหน่วยลงทุนและจัดส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน หรือตำมวิธีท่นี ำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
(2) รับเช็คทำงไปรษณีย์
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอำจสั่งให้บริษัทจัดกำรดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมชื่อและที่อยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ บริษัทจัดกำรจะนำส่งเช็คทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ
มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึน้ เงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรตำมวิธีท่ี
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนอื่น
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอำจสั่งให้บริษัทจัดกำรดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดกำร หรือผูส้ นับสนุนอื่น ซึง่
สำมำรถรับได้ภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ผี ถู้ ือ
หน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึน้ เงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรตำมวิธีท่นี ำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำน
ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้น
ระยะเวลำชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วย
ลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะไม่นบั รวมวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะในทำนอง
เดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม
ทัง้ นี ้ ระยะเวลำชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีท่สี ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแก้ไขเพิ่มเติม
ในภำยหลัง โดยไม่ถือเป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรและถือว่ำได้รบั ควำมยินยอมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
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7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้ำ
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
ไม่มี
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่มี
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทำงกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
8.2. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
กองทุนนีจ้ ดั อยู่ในกลุม่ กองทุน “กรุงศรีไทยแลนด์” ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนได้ภำยในกลุม่ กองทุน “กรุงศรีไทย
แลนด์” ซึง่ อยู่ภำยใต้กำรบริหำรของบริษัทจัดกำรเท่ำนัน้ กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำวหมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง
(“กองทุนต้นทำง”) เพื่อซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลำยทำง”) ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร โดยบริษัทจัดกำรจะ
ดำเนินกำรนำเงินค่ำขำยคืนซึง่ ได้หกั ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) เพื่อนำไปชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนปลำยทำง ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่อนุญำตให้มีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนบำงกองทุนก็ได้โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในกองทุนต้นทำง และสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกำรซือ้ หน่วยลงทุนในกองทุนปลำยทำง จะ
เกิดขึน้ หลังจำกที่ได้มีกำรบันทึกข้อมูลกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงในระบบของนำยทะเบียนแล้วเท่ำนัน้
กำรสับเปลี่ยนเข้ำกองทุนในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่อนุญำตให้มีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำง
กองทุนบำงกองทุนโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร โดยจะระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยชื่อกองทุนต้นทำงและกำหนดเวลำสับเปลี่ยนเข้ำ
กองทุนไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุนต่อไป
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดให้บริกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก เป็ นกำรชั่วครำวและ/หรือถำวรในกรณี
ที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่เป็ นประโยชน์สงู สุด หรือมีผลกระทบในทำงลบต่อกองทุนและ/หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อควำมรับผิดชอบ
ทำงกฎหมำยของบริษัทจัดกำร และ/หรือเหตุอ่นื ใดตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรใช้สิทธิในกำรปิ ดรับคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และสำนักงำนของผูส้ นับสนุน
8.2.1. วันและเวลำที่ทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนเข้ำหรือออกจำกกองทุนได้ท่บี ริษัทจัดกำร ผูส้ นับสนุน หรือช่องทำงอื่นๆ ตำมที่กำหนด ได้ทกุ วันทำกำรซือ้ ขำย
(1) กรณีสบั เปลี่ยนเข้ำกองทุน ต้องสั่งทำรำยกำรภำยในเวลำ 15.30 น.
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(2) กรณีสบั เปลี่ยนออกจำกกองทุน ต้องสั่งทำรำยกำรภำยในเวลำ 13.00 น. ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรขยำยเวลำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ออกจำกกองทุนให้เพิ่มมำกขึน้ ซึง่ จะไม่เกินภำยในเวลำ 15.30 น. โดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำร โดยปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำกำหนดวันที่มิใช่วนั ทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ บริษัทจัดกำรจะกำหนดวันดังกล่ำวไว้ในหนังสือชี ้
ชวนส่วนข้อมูลสรุปรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพัน หรือปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุนกำรขำย
และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 5 วันทำกำร โดยปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำกำหนดวันที่มิใช่วนั ทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึง่ บริษัทจัดกำรจะกำหนดวันดังกล่ำวไว้ในหนังสือชี ้
ชวนส่วนสรุปฯ หรือปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุนกำรขำย และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วนั ทำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 5 วันทำกำร โดยปิ ดประกำศ ณ
สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
8.2.2. รำคำขำยและรับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนดังต่อไปนีเ้ ป็ นเกณฑ์ในกำรกำหนดรำคำขำยและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนต้นทำง กำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจำกกองทุน จะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณรำคำรับซือ้ คืนของวันทำ
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทำง หักด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนปลำยทำง กำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำกองทุน จะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณรำคำขำยของวันทำกำร
ก่อนวันที่กองทุนปลำยทำงจะได้รบั เงินจำกกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้นทำง บวกด้วย ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี)
8.2.3. วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทำง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรโดยจะต้องระบุ
จำนวนหน่วยลงทุนขัน้ ต่ำในกำรสับเปลี่ยนไม่ต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือ เป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสั่งสับเปลี่ยนแต่ละครัง้ ในกรณีท่ี
กำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่ำ 200 หน่วย หรือในกรณีท่จี ำนวนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนต้องกำร
สับเปลี่ยน มำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้ หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้ และในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของ
หน่วยลงทุนต่ำกว่ำ 200 หน่วย บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ หมด เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภำยใต้วิธีกำรที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิใน
กำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้ ต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะไม่รบั คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีท่รี ะบบงำนขัดข้องหรือในกรณี
ที่ผสู้ นับสนุนยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผูส้ นับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวหรือกรณีอ่นื ใดเพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุน โดยจะปิ ดประกำศไว้ท่ี
สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสั่งสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนเป็ น
จำนวนหน่วยได้ตำมปกติ
ในกรณีของกองทุนปลำยทำง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั กำรยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขัน้ ต่ำในกำรซือ้ หน่วยลงทุนตำมที่ระบุในหัวข้อ “กำรสั่งซือ้ หน่วย
ลงทุน”
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ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสั่งสับเปลี่ยนนัน้ ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้วไม่วำ่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
เว้นแต่จะได้รบั อนุญำตจำกบริษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
(1) วิธีกำรสับเปลี่ยนที่บริษัทจัดกำร หรือผูส้ นับสนุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่บี ริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนได้ทกุ วันทำกำรซือ้ ขำยในเวลำทำกำร โดยกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ใน
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ ระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ตอ้ งกำรสับเปลี่ยน เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจคำสั่ง สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนว่ำถูกต้องแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงนำมรับรองควำมถูกต้องแล้วแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐำนต่อไป
(2) วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ่มี ีควำมประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่
สำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ท่บี ริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ในกรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทำง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตำมวันและเวลำทำกำรของบริษัทจัดกำร โดยใช้รหัส
ประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ท่บี ริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนใด เป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำกำร
สับเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวัน
ทำกำรสับเปลี่ยนถัดมำ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดในข้อ 8.2.2. “รำคำขำยและรับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วย
ลงทุน” ซึง่ ได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้หลักฐำนที่ปรำกฎอยู่ท่บี ริษัทจัดกำรเป็ น
หลักฐำนอ้ำงอิงเท่ำนัน้
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนจะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำน
ทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันควำมถูกต้อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั สับเปลี่ยนแล้ว
2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญำตจำก
บริษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ ่งั สับเปลี่ยน สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำ
รำยกำรได้เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อำ้ งอิ งได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีท่เี กิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่นื ใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
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5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว
โดยจะปิ ดประกำศไว้ท่สี ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
(3) วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้บริกำร
ผูท้ ่มี ีควำมประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอ
เอกสำรดังกล่ำวได้ท่บี ริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้บริกำร
ในกรณีท่กี องทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทำง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำย
หน่วยลงทุน โดยใช้รหัสประจำตัวผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนใด เป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำกำร
สับเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวัน
ทำกำรสับเปลี่ยนถัดมำ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดในข้อ 8.2.2. “รำคำขำยและรับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วย
ลงทุน” ซึง่ ได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำข้อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้หลักฐำนที่ปรำกฎอยู่ท่บี ริษัทจัดกำรเป็ น
หลักฐำนอ้ำงอิงเท่ำนัน้
ค) เงื่อนไขกำรใช้บริกำร
1) ในกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนจะต้องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขัน้ ตอนกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ต ทัง้ นี ้ ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนจะต้องกดยืนยันควำมถูกต้อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ทบทวนกำรทำรำยกำรของผูส้ ่งั สับเปลี่ยนแล้ว
2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรำยกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทัง้ สิน้ เว้นแต่จะได้รบั อนุญำตจำก
บริษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกระบบอินเทอร์เน็ตของผูส้ ่งั สับเปลี่ยน สำมำรถใช้เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะ
พิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อำ้ งอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชั่วครำวโดยทันทีโดยไม่ตอ้ งแจ้งผูใ้ ช้บริกำรทรำบล่วงหน้ำ ในกรณีท่เี กิดข้อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้บริกำร หรือกรณีอ่นื ใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ไขกรณีดงั กล่ำวให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะปิ ดกำรให้บริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำก่อนปิ ดกำรให้บริกำรดังกล่ำว
โดยจะปิ ดประกำศไว้ท่สี ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนหรือเวปไซต์ของบริษัทจัดกำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
(4) วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
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ผูท้ ่มี ีควำมประสงค์จะสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริกำรผ่ำน
ระบบอินเทอร์เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และหนังสือขอให้หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่ สำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ท่บี มจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำ
ในกรณีกองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนต้นทำง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซือ้ ขำย
หน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนดไว้ ทัง้ นี ้ ให้ปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนกำรทำรำยกำรที่ระบุบนหน้ำจอระบบ
อินเทอร์เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนใด เป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำกำร
สับเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 13.00 น. ดังกล่ำว จะนับตัง้ แต่หลังเวลำ 13.00 น. ของวันทำกำรสับเปลี่ยนก่อนหน้ำ จนถึงเวลำ 13.00 น. ของวัน
ทำกำรสับเปลี่ยนถัดมำ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้รำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดในข้อ 8.2.2. “รำคำขำยและรับซือ้ คืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วย
ลงทุน” ซึง่ ได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูส้ ่งั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสั่งสับเปลี่ยนนัน้ ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนขอสงวนสิทธิท่จี ะพิจำรณำให้เพิกถอนกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึน้ อยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน
หำกเกิดข้อผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้ นับสนุนจะ
ดำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้รบั แจ้ง
จำกผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(5) กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขนึ ้ ในอนำคต ซึง่ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศกำหนด เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อผูล้ งทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้ง
กำรเพิ่มเติมช่องทำงดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันทำกำร และปิ ดประกำศให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 7 วันทำกำรก่อนวันเริ่มให้บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้ นับสนุน รวมทัง้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง
9. การชาระค่ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน่ แทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัท
จัดกำรจะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน :
10.1. บริษัทจัดกำรจะเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพำะในกรณีท่ี
กำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ ต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีท่เี ข้ำเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
แล้ว
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุท่ที ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคุม
ของบริษัทจัดกำร
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(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรพบว่ำ รำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องตำมที่ระบุไว้ในข้อ
16.4.2 และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
10.2. กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้อ 10.1. บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้นแต่ได้รบั กำรผ่อนผันจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบเรื่องดังกล่ำวด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน พร้อมทัง้ จัดส่งรำยงำนที่แสดงเหตุผลของกำรเลื่อน และหลักฐำนกำรได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1. (1) หรือกำรรับรองข้อมูลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตำมข้อ 10.1. (2) ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลัน ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดกำรจะมอบหมำยให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรแทนก็ได้
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนกำหนดชำระค่ำขำยคืน หำกมีผถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนนัน้ โดยต้องชำระค่ำขำยคืนแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมลำดับวันที่สง่ คำสั่งขำยคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รับซือ้ คืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งที่รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพำะในกรณีท่กี ำหนดไว้ในโครงกำร ซึง่ ต้องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ้ ขำยได้ตำมปกติ
(2) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ ให้
กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้นแต่จะได้รบั กำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้อย่ำงสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม
(ค) มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนีเ้ กิดขึน้ ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่ำงมี
นัยสำคัญ
(ก) ตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์ท่กี องทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซือ้ ขำยได้ตำมปกติ ทัง้ นี ้ เฉพำะในกรณีท่กี องทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ท่ซี อื ้ ขำย
ในตลำดซือ้ ขำยหลักทรัพย์แห่งนัน้ เกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุกำรณ์ท่ที ำให้ไม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศได้อย่ำงเสรี และทำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับโอนเงินจำก
ต่ำงประเทศได้ตำมปกติ หรือ
(ค) มีเหตุท่ที ำให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที่ลงทุนไว้ตำมกำหนดเวลำปกติ ซึง่ เหตุดงั กล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของ
บริษัทจัดกำร และผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
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(4) เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพำะรำย เนื่ องจำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผูล้ งทุนรำยนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้องกับกำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่วำ่ จะเป็ นกฎหมำย
ไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
2. กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
3. กำรกระทำที่เป็ นกำรปฏิบตั ิตำมคำสั่งเกี่ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ในสำระสำคัญ
(5) อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของตนอันเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจัดกำร
รำยเดิมไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรดำรงเงินกองทุน
ของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์และกำรค้ำหลักทรัพย์และกำรจัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ท่เี ป็ นหน่วยลงทุน และกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ ซึง่ ให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำกำร
11.2 เมื่อปรำกฏเหตุตำมข้อ 11.1 และบริษัทจัดกำรประสงค์จะไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำย
คืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนโดยพลัน และหำกเป็ นเหตุตำมข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรหยุด
รับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้
แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมนัน้ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
(3) ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รบั ซือ้ คืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ตำมข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทำกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ ก่อนกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน
(ก) รำยงำนกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทำกำรสุดท้ำยก่อน
วันรำยงำนนัน้ ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวันทำกำรก่อนวันเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทรำบถึงกำรเปิ ดขำยหรือรับซือ้ คื นหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรเปิ ดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
11.3 บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทพบว่ำรำคำขำยหน่ วย
ลงทุนไม่ถกู ต้องตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รอง
ข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไว้แล้วให้
ทรำบถึงกำรหยุดขำยหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้ งทุนทั่วไปให้ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือ
คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
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11.4 ในกรณีท่วี นั ทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ประกำศกำหนดให้เป็ นวันหยุดทำกำร
ของบริษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ บริษัทจัดกำรจะหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่ำว และแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรหยุดรับคำสั่งในกรณีดงั กล่ำวไม่นอ้ ยกว่ำ 5 วันทำกำรก่อนถึงวันหยุดทำกำรกรณีพิเศษนัน้ โดยกำรปิ ดประกำศ
ไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัท รวมทัง้ จัดให้มีประกำศดังกล่ำวไว้ ณ สถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับ ซือ้ คืนหน่วย
ลงทุนที่ใช้เป็ นสถำนที่ในกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน :
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่มี ีควำมจำเป็ นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ หรือเพื่อ รักษำ
เสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศให้บริษัทจัดกำรหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นกำรชั่วครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำกำรติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ควำมเห็น
ชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ขยำยระยะเวลำหยุดรับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
13. เงือนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
กองทุนนีเ้ ป็ นกองทุนรวมสำหรับผูล้ งทุนทั่วไป ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตำมปกติ อย่ำงไรก็ดี ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่อำจ
โอนหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั ลงทะเบียนกำรโอน
หน่วยลงทุน หำกกำรโอนนัน้ เป็ นกำรโอนหรือจำหน่ำยให้แก่บคุ คลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรและ/หรือผ่ำนผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วย
ลงทุน พร้อมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ (ถ้ำมี)
ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ตอ่ เมื่อนำยทะเบียนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนแล้ว ซึง่ นำยทะเบียนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนภำยใน 7 วันทำ
กำร นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
14. การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล : ไม่จ่ำย
14.2. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปั นผล :
กองทุนไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผล
14.3. กำหนดเวลำ วิธีกำร และข้อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่งั ซือ้ หรือผู้ถอื หน่วยลงทุน :
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่ประมำณกำรได้ท่เี รียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด) :
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมด ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 4.6545 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ิน
ทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทัง้ หมดข้ำงต้น ได้แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมข้อ 15.2.6 (2) (5) (6) (7) และ (8)
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม :
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน
ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ดังนี ้
(1) ค่ำจัดทำหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุน ค่ำพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ท่ใี ช้ในกำรทำรำยกำรของกองทุน
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเตรียมและเก็บรักษำสถิติและข้อมูล ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดรวมทัง้ กำรจัดทำรำยงำนใดๆ แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนโดยตรง
(3) ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้ เกี่ยวเนื่องกับโครงกำรจัดกำร เช่น ค่ำประกำศในหนังสือพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกรสำหรับกำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนังสือ
ติดต่อกับผูถ้ ือหน่วยลงทุน ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกั เก็บจำกบัญชีกองทุน เช่น ค่ำสมุดเช็ค เป็ นต้น
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้น
แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติกำร
กองทุน ณ วันที่คำนวณ
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ิน
ทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย :
ไม่มี
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15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ2.2470ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่ำนำยหน้ำซือ้ ขำยหลักทรัพย์ท่ซี อื ้ หรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนตำมที่จ่ำยจริง
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำใช้จ่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรกองทุน เช่น ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกกำร
ติดตำมทวงถำม หรือ กำรดำเนินคดีเพื่อกำรรับชำระหนีใ้ ดๆ ของกองทุน ตำมที่จ่ำยจริง
(3) ค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) ในกำรดำเนินคดีของผูด้ แู ลผลประโยชน์ท่ฟี ้องร้องให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงหรือเมื่อได้รบั คำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(4) ค่ำตอบแทนผูช้ ำระบัญชี และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ในระหว่ำงกำรชำระบัญชีกองทุน ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(5) ค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำภำษีอำกร ที่เกิดขึน้ หรือเกี่ยวเนื่องกับกำรลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทงั้ ใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจัดหำ ให้ได้มำ รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษำ ป้องกันผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำม
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนในหลักทรัพย์ทงั้ ในและต่ำงประเทศ และค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ำใช้จ่ ำยและ
ค่ำธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสำมำรถลงทุนในหลักทรัพย์ตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำรได้ เป็ นต้น
(6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันที หรือทยอยตัดจ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบัญชีท่เี กิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตัดจ่ำยที่เหมำะสม
(7) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และภำยหลังเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้
แรก ตำมที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำ โดยบริษัทจัดกำรจะเรียกเก็บดังนี ้
(7.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้ ไม่เกิน
ร้อยละ 1.0700 ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียน
(7.2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยภำยหลังกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก จะเรียกเก็บตำมจำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้ นี ้
ไม่เกินร้อยละ 1.0700 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมถัวเฉลี่ยต่อปี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมกำรขำยดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะใช้ดลุ ยพินิจในกำรพิจำรณำให้ตดั จ่ำยเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันที หรือ
ทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีท่เี กิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือกำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรตัดจ่ำยที่เหมำะสม
ในกรณีท่มี ีเหตุตอ้ งเลิกกองทุนก่อนกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยังตัดจ่ำยจำกกองทุนไม่ครบจำนวน ค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่ยงั ตัด
จ่ำยไม่หมดดังกล่ำว จะถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนของบริษัทจัดกำร
(8) ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน จะเรียกเก็บในอัตรำไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ิน
ทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ
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หมำยเหตุ :
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่นื ใดแล้ว
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
- ในช่วงกำรเสนอขำยครัง้ แรก : ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
- ภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก : ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุม่ ไม่เท่ำกัน ซึง่ บริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ
สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนกับผูล้ งทุนแต่ละกลุม่ ไม่เท่ำกัน ซึ่งบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทรำบรำยละเอียดล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และ/หรือผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน (ถ้ำมี)
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำ (Switching In) :มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ำในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
- ในช่วงกำรเสนอขำยครัง้ แรก: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
- ภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก: ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : มี
ในอัตรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทุน 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผูโ้ อนในวันที่ย่นื คำขอโอนหน่วยลงทุน
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15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 50.00 บำท
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในวันที่ย่นื คำขอให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุน
15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่กำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ กำรออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอื่นๆ ที่เกิดขึน้ จริงซึง่ พิสจู น์ได้ว่ำ
เป็ นควำมประสงค์เฉพำะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วย
ลงทุนกำหนดเป็ นกำรทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
(ข) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้บริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เช่น กำรใช้บริกำรบัตร ATM ให้เป็ นไปตำมอัตรำและ
เงื่อนไขที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนด
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ตอ้ งชำระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เข้ำบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมที่
ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บจริง
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตัวของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด เป็ นกำรทั่วไปในกำรให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
ทัง้ นี ้ ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนข้ำงต้น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแล้ว
15.4. วิธีกำรคำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน
จะคำนวณทุกวันโดยใช้มลู ค่ำทรัพย์สินทัง้ หมด หักด้วย มูลค่ำหนีส้ ินทัง้ หมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิกำรกองทุน ณ วันที่คำนวณ ในกำรคำนวณและจะตัดจ่ำยจำกกองทุน
เป็ นรำยเดือนภำยในเวลำ 7 วันทำกำรแรกของเดือนถัดไป
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีตดั จ่ำยครัง้ เดียวในวันที่เกิดค่ำใช้จ่ำยนัน้ ๆ
ค่ำใช้จ่ำย ข้อ 15.2.6. (2) และ (3) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีจะทยอยตัดจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบัญชีท่เี กิด
ค่ำใช้จ่ำยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทัง้ นี ้ กำรตัดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว จะเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่กี ำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่งประเทศไทย
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย :
15.5.1 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
15.5.1.1 ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร และได้ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้ว บริษัท
จัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบอย่ำงทั่วถึงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่มีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
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ดังกล่ำว ทัง้ นี ้ กำรเปิ ดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ม่นั ใจได้ว่ำผูล้ งทุนได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร หรือ ณ สถำนที่ในกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)
เป็ นต้น
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยให้แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ถือว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบกำรแก้ไขเพิ่มเติม
โครงกำรในเรื่องดังกล่ำวเมื่อบริษัทจัดกำรได้ดำเนินกำรตำมข้อ 15.5.1.1 ข้ำงต้นแล้ว
15.5.2 กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ตำมที่ได้ระบุไว้ในโครงกำร บริษัทจัดกำรต้องคำนึงถึงควำม
สมเหตุสมผลกับสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ำเป็ นสำคัญ และต้องเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงทั่วถึงด้วย
วิธีกำรที่เหมำะสม อันทำให้ม่นั ใจได้ว่ำผูล้ งทุนได้รบั ทรำบข้อมูลดังกล่ำว โดยอย่ำงน้อยต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ข องบริษัทจัดกำร
และ ณ สถำนที่ในกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี) ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
15.5.2.1 ในกรณีท่กี ำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่ำอัตรำขัน้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้
15.5.2.2 ในกรณีท่กี ำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำขัน้ สูงของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้อย่ำงชัดเจน
ในโครงกำรแล้วว่ำบริษัทจัดกำรสำมำรถกระทำกำรดังกล่ำวได้ ทัง้ นี ้ ในรอบระยะเวลำย้อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ที่บริษัทจัดกำรประสงค์จะขึน้
ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ในกรณีท่กี ำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ ไม่เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขัน้ สูงดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำว
ให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ ดังกล่ำว
(ข) ในกรณีท่กี ำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของอัตรำขัน้ สูงดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะต้องได้รบั มติพิเศษ
ทัง้ นี ้ ในกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้นำมำใช้กบั กรณีท่บี ริษัทจัดกำรได้รบั มติพิเศษ
อนึ่ง บริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยตำมข้อ 15.5.1.2 หรือข้อ 15.5.2.2 ข้ำงต้น ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำย
15.6. หมำยเหตุ :
ไม่มี
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการดาเนินการในกรณีทมี่ ลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : ต่ำงประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด โดยควำมเห็นชอบของ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
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ในกรณีท่มี ีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ กำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะใช้หลักกำรโดย
เทียบเคียงกับประกำศสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนซึง่ ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้ นี ้ กำรใช้และกำรตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับรำคำและอัตรำผลตอบแทนของตรำสำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะใช้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยตำมช่องทำงดังต่อไปนี ้
(1.1) บริษัทจัดกำรจะใช้ขอ้ มูลดังกล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็ นหลัก
(1.2) กรณีท่ไี ม่สำมำรถใช้ขอ้ มูลตำม (1.1) ได้ จะใช้ขอ้ มูลจำกระบบ Reuters
(1.3) กรณีท่ไี ม่สำมำรถใช้ขอ้ มูลทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใช้ขอ้ มูลจำกระบบอื่นใดที่มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลสูส่ ำธำรณชนและสำมำรถใช้อำ้ งอิงได้ โดยควำม
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกำรใช้อตั รำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกุลต่ำงประเทศ เพื่อคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็ นเงินบำท บริษัทจัดกำรจะใช้อตั รำแลกเปลี่ยนฯ โดยใช้รำคำปิ ด
(close) ที่ประกำศบนหน้ำจอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวันที่คำนวณ เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยนฯ ดังกล่ำวได้ บริษัทจะใช้อตั รำแลกเปลี่ยนฯ จำกแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 2 (ก) ถึง (ง) แห่งประกำศสมำคม ที่
สจก.ร. 2/2554 ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2554
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรข้ำงต้น จะต้องมีควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม
2. บริษัทจัดกำรจะคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ตำมระยะเวลำดังต่อไปนี ้
(2.1) คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทำกำรภำยในวันทำกำรถัดไป
(2.2) คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนทุกสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนภำยในวันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ ในกำรคำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำหน่วยลงทุนของสิน้ วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนนัน้ เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป
(ข) วันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ ในกรณีท่เี ป็ นกองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ซอื ้ ขำยหน่วยลงทุนทุกวัน
ทำกำร จะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังนีเ้ พิ่มเติมด้วย
1. วันทำกำรก่อนวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ กรณีกำรขอผ่อนผันและคำนวณแบบ
forward pricing บริษัทจัดกำรจะใช้มลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรมีอยู่ ณ วันทำกำร
ก่อนวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุดมำประกำศ
2. วันทำกำรสุดท้ำยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป ทัง้ นี ้ เฉพำะในกรณีท่กี องทุนรวมกำหนดวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน
แต่ละครัง้ ห่ำงกันเกินกว่ำ 1 เดือน
3. วันที่ปรำกฏเหตุกำรณ์ท่นี ่ำเชื่อได้ว่ำจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำ
กำรถัดไป

กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตเี ้ ฮดจ์

27/09/2021

Page 66

(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยใน 2 วันทำกำรถัดไป
กำรประกำศมูลค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ตวั เลขทศนิยมตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 16.2 ข้อย่อย 3. และต้องได้รบั กำรรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(2) ในกรณีท่กี ำรประกำศตำม (2.3) และ (2.4) ได้กระทำผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่ำหน่วยลงทุนที่จดั ขึน้ โดยสมำคม (NAV Center) หรือช่องทำง
อื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดกำรจะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนภำยใน 3 วันทำกำรถัดไปก็ได้
(3) ดำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทรำบข้อมูลดังกล่ำวในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร เป็ นต้น และ
ภำยในเวลำที่ผลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงช่องทำงในภำยหลังก็
ได้ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร เช่น กำรประกำศทำงหนังสือพิมพ์ เป็ นต้น ซึง่ จะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน โดยติดประกำศไว้ท่ี
สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง และ
(4) จัดให้มีขอ้ มูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนที่ทกุ แห่งที่ผสู้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนใช้ซอื ้ ขำยหน่วย
ลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่ำวด้วยหรือไม่ก็ได้
ทัง้ นี ้ กองทุนอำจดำเนินกำรไม่เป็ นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมข้อ (2.1) - (2.4) ข้ำงต้นได้ ในกรณีท่กี รอบระยะเวลำที่กำหนดตำมข้อ (2.1) – (2.4) นัน้
ตรงกับวันหยุดของกองทุนหลักหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนหรือตำมที่บริษัทจัดกำรจะประกำศกำหนด หรือในกรณีอ่นื ใดๆ ก็ตำมที่เป็ นเหตุให้
กองทุนไม่ได้รบั ข้อมูลรำคำหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก จนเป็ นเหตุให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วย
ลงทุน และรำคำหน่วยลงทุนได้ อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน ภำยในวันทำกำรถัด
จำกวันที่บริษัทจัดกำรได้รบั ข้อมูลรำคำหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และประกำศข้อมูลดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิฯ
3. กำรใช้ตวั เลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(3.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล
(3.2) คำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล สำหรับมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ใน
กำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในกำรคำนวณรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
(3.3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมที่คำนวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำย
และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ตำมที่คำนวณได้ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิง้
ในกรณีท่มี ีผลประโยชน์เกิดขึน้ จำกกำรคำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดกำรจะนำผลประโยชน์นนั้ รวมเข้ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมข้อ 16.2 ข้ำงต้น เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซือ้ หรือคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รบั ยกเว้นเฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว
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(2) เมื่อมีเหตุท่บี ริษัทจัดกำรต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รบั ยกเว้นตัง้ แต่วนั ที่ปรำกฏเหตุดงั กล่ำว
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและ/หรือรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนล่ำสุดภำยใน 2 วันทำกำร
16.3. แหล่งข้อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนทรำบข้อมูลดังกล่ำวในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงเว็บไซต์ หรือกำรประกำศ
ทำงหนังสือพิมพ์ เป็ นต้น และภำยในเวลำที่ผลู้ งทุนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้ ซึง่ บริษัทจัดกำรจะระบุช่องทำงที่แน่นอนไว้
ในหนังสือชีช้ วนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ก่อนวันที่เริ่มเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงช่องทำงในภำยหลังก็ได้ตำมที่
บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ซึง่ จะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน โดยติดประกำศไว้ท่สี ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผูส้ นับสนุน และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้อง และจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนที่ทกุ แห่งที่ผสู้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุนใช้ซอื ้ ขำยหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถำบัน บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่ำวด้วยหรือไม่ก็ได้
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีท่มี ลู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.4.1. ในกรณีท่รี ำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้อง หำกกำรไม่ถกู ต้องดังกล่ำวมีมลู ค่ำน้อยกว่ำ 1 สตำงค์ หรือคิดเป็ นอัตรำไม่ถึงร้อยละ
0.50 ของมูลค่ำหรือรำคำที่ถกู ต้อง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) จัดทำและส่งรำยงำนให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมไม่ถกู ต้องภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่พบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง โดย
รำยงำนดังกล่ำวต้องมีสำระสำคัญดังต่อไปนี ้
(ก) มูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้อง
(ข) มูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
(ค) สำเหตุท่ที ำให้มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(ง) มำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง ในกรณีท่คี วำมไม่ถกู ต้องมิได้มีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้
(2) ในกรณีท่สี ำเหตุท่ที ำให้มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีผลต่อเนื่องถึงกำรคำนวณมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป บริษัทจัดกำรจะ
แก้ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องตัง้ แต่วนั ที่พบว่ำมูลค่ำหรือรำคำไม่ถกู ต้อง
16.4.2. ในกรณีท่รี ำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้อง หำกกำรไม่ถกู ต้องดังกล่ำวมีมลู ค่ำตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ
0.50 ของมูลค่ำหรือรำคำที่ถกู ต้อง บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) คำนวณมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่บริษัทจัดกำรพบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องจนถึงวันที่มลู ค่ำหรือรำคำหน่วย
ลงทุนถูกต้อง
(2) ดำเนินกำรดังต่อไปนีเ้ ฉพำะวันที่มลู ค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ มีมลู ค่ำและคิดเป็ นอัตรำดังกล่ำว
(ก) จัดทำรำยงำนกำรแก้ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิน้ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรพบว่ำมูลค่ำหรือรำคำหน่ วย
ลงทุนไม่ถกู ต้อง และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิน้
เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรส่งรำยงำนให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์
รำยงำนตำมวรรคหนึ่งให้มีสำระสำคัญตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 16.4.1. (1) โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ของกองทุนรวม จะระบุกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องไว้แทนข้อมูลตำมข้อ 16.4.1. (1) (ง)
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(ข) แก้ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุนให้ถกู ต้องภำยในวันที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนตำม (ก)
(ค) ดำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผลู้ งทุนสำมำรถรับทรำบชื่อกองทุนรวมที่มีกำรแก้ไขมูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุน และวัน เดือน ปี ท่มี ีกำรแก้ไข
มูลค่ำหรือรำคำหน่วยลงทุน ภำยใน 3 ทำกำรนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนตำม (ก)
16.4.3. นอกจำกกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 16.4.2. แล้ว ในกรณีท่รี ำคำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ถกู ต้อง หำกกำรไม่ถกู ต้องดังกล่ำวมี
มูลค่ำตัง้ แต่ 1 สตำงค์ขนึ ้ ไป และคิดเป็ นอัตรำตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.50 ของมูลค่ำหรือรำคำที่ถกู ต้อง บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนีเ้ ฉพำะวันที่มลู ค่ำ
หรือรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องนัน้ มีมลู ค่ำและคิดเป็ นอัตรำดังกล่ำว
(1) จัดทำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไว้ในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนตำมข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของกำรดำเนินกำร
ของบริษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(2) ชดเชยรำคำตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จ และดำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนหรือผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องทรำบถึงกำรแก้ไขรำคำตำมข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วันทำกำรนับ
แต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
(3) จัดทำมำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และส่งรำยงำนดังกล่ำว พร้อมทัง้ สำเนำรำยงำนกำรแก้ไขรำคำหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ตำมข้อ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อ.มูลในรำยงำน
ดังกล่ำว เว้นแต่ในกรณีท่รี ำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมิได้มีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ บริษัทจัดกำรจะส่งสำเนำเอกสำรที่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รองว่ำกำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้มำพร้อมสำเนำรำยงำนดังกล่ำวแทน
16.4.4. ในกำรชดเชยรำคำตำมข้อ 16.4.3. (2) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องต่ำกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีท่เี ป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
หำกปรำกฏว่ำผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงิน
ของบริษัทจัดกำรเอง เป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนั้ และจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็ น
จำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำจำก
ปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อ ง และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
(ข) กรณีท่เี ป็ นกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของ
รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่
ผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุน แต่หำกปรำกฏว่ำผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วน
ต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผขู้ ำยคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องสูงกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีท่เี ป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วย
ลงทุน
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(ข) กรณีท่เี ป็ นกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของ
รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้อง
หำกปรำกฏว่ำผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ ยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดกำรจะ
จ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยูน่ นั้ และจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเอง
เป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทุนรวม เว้นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสำเหตุมำจำก
ปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ำยของตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอื ้ ขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรต้องชดเชยรำคำเป็ นเงินให้แก่ผซู้ อื ้ หน่วยลงทุนหรือผูข้ ำยคืนหน่วยลงทุนรำยใดมีมลู ค่ำไม่ถึงหนึ่งร้อยบำท บริษั ทจัดกำรอำจนำ
เงินชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงินให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน แต่ถำ้ บุคคลดังกล่ำวไม่มีสถำนะเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดกำรจะ
ชดเชยรำคำให้แล้วเสร็จภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
กำรจ่ำยเงินของกองทุนรวมเพื่อชดเชยรำคำให้แก่ผขู้ ำยคืนหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผูซ้ อื ้ หน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัทจัดกำร
อำจจ่ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองแทนกองทุนรวมก็ได้
16.4.5. บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีสำเนำรำยงำนตำมข้อ 16.4.1. (1) และข้อ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำร เพื่อให้
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
16.4.6. บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้ จำกมูลค่ำหน่วยลงทุนหรือรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้องจำกกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีท่คี วำมไม่
ถูกต้องดังกล่ำวมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดกำร :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษำ :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
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17.5.2. ชื่อที่ปรึกษำกองทุน :
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นำง สุวิมล กฤตยำเกียรณ์
ชื่อ : นำง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
ชื่อ : นำงสำว สุภำภรณ์ มั่งจิตร
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้ อบบัญชี) :
หรือบุคคลอื่นที่ได้รบั ควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทรำบ
17.7. กำรแต่งตัง้ คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือน ตุลำคม
18.2. วันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 31 ตุลำคม 2558
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะระบุวนั ที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีและวันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรกที่แน่นอน ไว้ในหนังสือชีช้ วนเสนอขำยหน่วยลงทุนก่ อนวันที่เริ่มเสนอขำย
หน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยมีรอบระยะเวลำบัญชีครัง้ แรกเป็ นระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
และขอสงวนสิทธิในกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรโดยระบุวนั ที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีและวันที่สนิ ้ สุดรอบบัญชีครัง้ แรกที่ชดั เจนในภำยหลังใน
โอกำสแรกที่ทำได้ และถือว่ำบริษัทจัดกำรได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว
19. การขอมติของผู้ถอื หน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
19.1 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรโดยใช้วิธีกำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน หำกปรำกฏว่ำมติเสียงข้ำงมำก หรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่
เกินร้อยละ 80 บริษัทจัดกำรจะส่งเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรขอมติและกำรนับมติไปยังผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลกำร
นับมตินนั้
19.2 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจัดกำร บริษัทจัดกำรต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำก เว้นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ต้องได้รบั มติพิเศษ
(1) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวมที่ทำให้ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
(2) กำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
(3) กำรควบรวมกองทุนรวมระหว่ำงกองทุนรวมที่มีนโยบำยกำรลงทุน ควำมเสี่ยงและระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (risk spectrum) แตกต่ำงกัน
(4) กำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(5) กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึน้ เกินกว่ำอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ลำ่ สุดในโครงกำร
19.3 บริษัทจัดกำรอำจแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมได้ โดยถือว่ำได้รบั มติจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกำหนดอื่นในทำนองเดียวกัน
โดยกระทำได้เฉพำะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กำรแก้ไขเพิ่มเติมซึง่ มีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้
(2) กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่ตอ้ งดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสั่งที่
ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
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(3) กำรแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรำยละเอียดอื่นของบุคคลให้ถกู ต้อง
(4) กำรแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี
นัยสำคัญ หรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
19.4 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทจัดกำรอำจขอให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผถู้ ือหน่วย
ลงทุนก็ได้ ทัง้ นี ้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจกำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในกำรแก้ไขโครงกำรก่อนให้ควำมเห็นชอบก็
ได้
(1) กำรเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรขำยและกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
(2) กำรเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้สิทธิท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้อยลง
(3) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตรำส่วนกำรลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุน
(4) กำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซึง่ ได้รับ
กำรผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีท่มี ีเหตุจำเป็ นและสมควร
(5) กำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้แก่กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ และกองทุนสำรองเลีย้ งชีพดังกล่ำวจะนำ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รบั ไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสำรองเลีย้ งชีพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วย
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรจัดตัง้ และจัดกำรของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่เป็ นกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
(6) กรณีอ่นื ใดนอกเหนือจำก (1) (2) (3) (4) และ (5)
ทัง้ นี ้ กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมข้ำงต้น ต้องไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ผลตอบแทน และควำมเสี่ยงของกองทุน
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนยั สำคัญ หรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
19.5 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว
19.6 กำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือวิธีกำรจัดกำรซึง่ กระทำตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือภำยใต้กรอบกำรพิจำรณำของสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจัดกำรจะแจ้งกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ รวมทัง้ แจ้งไปยังผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนทุกรำย และเผยแพร่ในลักษณะที่ผลู้ งทุนทั่วไปสำมำรถเข้ำตรวจดูได้ ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจำกวันที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวันที่มีผลบังคับใช้ หรือวันที่มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงกำร แล้วแต่กรณี
19.7 บริษัทจัดกำรอำจจะดำเนินกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่ำได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้ นี ้ บริษัท
จัดกำรจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
19.8 ในกำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนครัง้ ใด ไม่วำ่ จะโดยกำรจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือโดยกำรส่งหนังสือขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน หำกผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนเห็นว่ำมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในครัง้ นัน้ ไม่ชอบด้วยกฎหมำยหรือบริษัทจัดกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมมำตรำ 129/2 หรือฝ่ ำฝื นหรือไม่
ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีกำรที่กำหนดตำมมำตรำ 129/3 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน และมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 1
ใน 5 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนัน้ จะร้องขอให้ศำลสั่งเพิกถอนมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนครัง้ นั้นก็
ได้ แต่ตอ้ งร้องขอต่อศำลภำยใน 45 วันนับแต่วนั ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติให้แก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่ำว ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี ้ กำรขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอืน่ ๆ :
20.1. กำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจำกกำรที่กองทุนใช้บริกำรบุคคลอื่น (soft commission)
บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำเพื่อกองทุนจำกบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริกำรอันเนื่องมำจำกกำรใช้บริกำรของบุคคล
ดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร
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ก.ล.ต. หนังสือเวียน หรือหนังสือซักซ้อมควำมเข้ำใจ ทัง้ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต ที่เกี่ยวกับกำรกระทำที่อำจก่อให้เกิดควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนและหลักเกณฑ์ในกำรป้องกัน ดังต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้นนั้ ต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบำทโดยตรงของควำมเป็ นกองทุนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ำบริษัทจัดกำรใช้บริกำรของบุคคลนัน้ บ่อยครัง้ เกินควำมจำเป็ นเพื่อให้กองทุนได้รบั ประโยชน์จำกบุคคลดังกล่ำว
(churning)
ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทำด้วยควำมเป็ นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่อี ำจมีไว้ได้
ของกองทุนนัน้ ด้วย
ทัง้ นี ้ กรณีท่บี ริษัทจัดกำรมีกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับผลประโยชน์ดงั กล่ำวไว้ในรำยงำนรอบ
ปี บญ
ั ชีหรือรอบระยะเวลำหกเดือนด้วย
20.2. สรุปข้อมูลสำคัญที่ผลู้ งทุนควรทรำบเกี่ยวกับกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ซึง่ เป็ นกองทุนรวม ในต่ำงประเทศที่กองทุนเปิ ดกรุง
ศรียโุ รปอิควิตเี ้ ฮดจ์ ไปลงทุน
ชื่อกองทุน : Allianz Europe Equity Growth Fund ซึง่ เป็ นกองทุนรวมที่จดั ตัง้ ตำมระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิรก์ และเป็ นสมำชิกสำมัญของ International Organizations of
Securities Commission (IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
ประเภทโครงกำร : กองทุนรวมตรำสำรทุน (Equity Fund)
วันที่จดั ตัง้ กองทุน : 16 ตุลำคม 2549
วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุน : กองทุนมีวตั ถุประสงค์ให้เงินลงทุนมีควำมเจริญเติบโตในระยะยำวโดยมุ่งเน้นกำรลงทุนในหุน้ จดทะเบียนใน
ตลำดหุน้ ยุโรปที่มีกำรเจริญเติบโตดี โดยมีหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังต่อไปนี ้
ก) ลงทุนในตรำสำรทุนและ Participation Certificate ของบริษัทซึง่ มีสำนักงำนจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่จดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศที่เป็ นสมำชิกของ
สหภำพยุโรป ประเทศนอร์เวย์ หรือ ประเทศไอซ์แลนด์ ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 75 ของทรัพย์สินของกองทุน
ข) ภำยใต้บงั คับของข้อ ฌ) อำจลงทุนในตรำสำรทุน, Participation Certificate, หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกเหนือจำกที่ระบุในข้อ ก) ไม่เกินร้อยละ
25 ของทรัพย์สินของกองทุน
ค) นอกจำกนี ้ อำจได้มำซึง่ พันธบัตรที่แปลงสภำพได้ และพันธบัตรพร้อมด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิตำมทรัพย์สินที่ระบุในข้อ ก) และ ข้อ ข)
ง) อำจได้มำซึง่ ใบสำคัญดัชนีบง่ ชี ้ (index certificate) หรือใบสำคัญตรำสำรทุนและตระกร้ำหุน้ ทุน (Equity baskets) ซึง่ มีควำมเสี่ยงที่สมั พันธ์กบั
ทรัพย์สินที่ระบุในข้อ ก) และ ข้อ ข) หรือ กับตลำดกำรลงทุนซึง่ ทรัพย์สินดังกล่ำวลงทุนอยู่
จ) ส่วนของทรัพย์สินที่นิยำมในข้อ ก) ถึง ข้อ ง) ซึง่ ผูอ้ อก (บริษัทในกรณีของหลักทรัพย์ท่เี ป็ นหุน้ ทุน และหลักทรัพย์อำ้ งอิงในกรณีของใบสำคัญ) มี
สำนักงำนจดทะเบียนในตลำดเกิดใหม่ อำจลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุน ทัง้ นี ้ ภำยใต้บงั คับของข้อ ฌ)
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ฉ) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินของกองทุน อำจนำมำลงทุนในประเทศที่อยู่ภำยใต้มำตรฐำนเพื่อกำรซือ้ ขำยกองทุนข้ำมประเทศในกลุม่ สหภำพ
ยุโรป (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) หรือ มำตรฐำนเพื่อกำรซือ้ ขำยกองทุน (undertaking for collective
investment) ที่เป็ นกองทุนที่ลงทุนในตลำดเงินภำยใต้องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (Organisation for Economic Cooperation and Development) หรือกองทุนที่ลงทุนในตรำสำรประเภททุน และ/หรือกองทุนที่มแี นวทำงกำรลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเพียงอย่ำงเดียว
ช) นอกจำกนี ้ อำจถือเงินฝำกและได้มำซึ่งตรำสำรในตลำดเงิน โดยมีมลู ค่ำรวมของตรำสำรดังกล่ำวรวมกับกองทุนที่ลงทุนในตลำดเงินภำยใต้องค์กำร
เพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ ที่ระบุในข้อ ฉ) ข้ำงต้น ไม่เกินร้อยละ 15 ของทรัพย์สินของกองทุน ทัง้ นี ้ ภำยใต้บงั คับข้อ ฌ)
วัตถุประสงค์ของกำรมีเงินฝำก กำรได้มำซึง่ ตรำสำรในตลำดเงิน และกำรลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในตลำดเงินภำยใต้องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือทำง
เศรษฐกิจและกำรพัฒนำ เพื่อให้เกิดสภำพคล่องตำมควำมจำเป็ น
ซ) อำจได้มำซึง่ หลักทรัพย์ทกุ ขนำด (all sizes) ของบริษัทต่ำงๆ ผูจ้ ดั กำรกองทุนอำจเน้นบริษัทที่มีขนำดๆ หนึ่ง หรือขนำดที่พิจำรณำแล้วว่ำเป็ นขนำด
ส่วนบุคคล หรือเน้นกำรลงทุนทั่วไป โดยขึน้ อยู่กบั สถำนกำรณ์ของตลำด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรได้มำซึง่ หุน้ ในตลำดขนำดเล็กซึง่ มีควำมเคลื่อนไหว
มำกในตลำดเฉพำะกลุม่
ฌ) ภำยใต้ขอ้ กำหนดของ Exposure Approach* กองทุนอำจลงทุนโดยไม่ปฏิบตั ิตำมข้อจำกัดกำรลงทุนตำมที่กำหนดไว้ในข้อ ข) ข้อ จ) และ ข้อ ช)
ข้ำงต้นได้
*คำอธิบำยเพิ่มเติมของคำว่ำ Exposure Approach: กองทุนอำจใช้เทคนิคและเครื่องมือกำรเงินซึง่ อำจรวมถึงตรำสำรอนุพนั ธ์ต่ำงๆ เพื่อกำรบริหำร
และจัดกำรลงทุนให้มีประสิทธิภำพ อำทิเช่น กำรบริหำรควำมผันผวนของพอร์ตกองทุนโดยทำสัญญำ futures หรือตรำสำรอนุพนั ธ์อ่นื ๆ ซึง่ อำจส่งผล
ให้อตั รำส่วนกำรลงทุนเกินกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ข) ข้อ จ) และ ข้อ ช) ได้
ญ) กองทุนไม่จำเป็ นต้องปฏิบตั ิตำมข้อจำกัดในข้อ ก) และ ข้อ ช) ในช่วง 2 เดือนก่อนชำระบัญชีหรือกำรควบรวมของกองทุน
ฎ) เนื่องจำกกองทุนมีกำรซือ้ ขำยในฮ่องกง ให้นำข้อจำกัดกำรลงทุนเพิ่มเติมตำมระบุไว้ในหัวข้อ 17. “ข้อจำกัดกำรลงทุนเพิ่มเติมของฮ่องกง - กำร
ลงทุนในตรำสำรอนุพนั ธ์ (Additional Investment Restriction “Hong Kong – use of derivatives)” ของบทนำมำใช้บงั คับด้วย
อย่ำงไรก็ดี กองทุนอำจมีกำรใช้ตรำสำรอนุพนั ธ์ (สัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio
Management: EPM) เช่น กำรทำสัญญำ Futures, Options, และ swaps เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง ซึง่ อำจทำให้กองทุนมีโอกำสและควำมเสี่ยงลดลง
และกองทุนอำจใช้ตรำสำรอนุพนั ธ์ในลักษณะเก็งกำไร เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจำกกำรลงทุนให้สมั ฤทธิผลตำมนโยบำยกำรลงทุน และโดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งเพื่อสะท้อนถึงภำพรวมของกองทุน และเพื่อเพิ่มกำรลงทุนให้สงู กว่ำระดับกำรลงทุนของกองทุนซึง่ ลงทุนในหลักทรัพย์แต่เพียงอย่ำงเดียว โดยมี
หลักทรัพย์อำ้ งอิงได้แก่ ดัชนีกำรเงิน (ได้แก่ ค่ำเงิน อัตรำแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้ รำคำและดัชนีผลตอบแทนดอกเบีย้ โดยรวม), ดัชนีตรำสำรหนีแ้ ละตรำ
สำรทุนต่ำงๆ, รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ลว่ งหน้ำ, ดัชนีรำคำของโลหะมีคำ่ และดัชนีของสินค้ำโภคภัณฑ์ต่ำงๆ เป็ นต้น
ตัวชีว้ ดั (Benchmark) ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return โดยสำมำรถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ท่เี ว็บไซต์: www.allianzgi.sg
อำยุโครงกำร : ไม่กำหนด
บริษัทจัดกำรลงทุน : บริษัท Allianz Global Investors
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ / ผูเ้ ก็บรักษำทรัพย์สินของกองทุน: State Street Bank Luxembourg S.A.
เว็บไซต์ : สำมำรถดูขอ้ มูลหนังสือชีช้ วนฯ ของกองทุนหลัก และรำยละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ท่เี ว็บไซต์:
www.allianzgi.sg
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ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยของกองทุนหลัก Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”)
1. ค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผูซ้ อื ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน)
(1) ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ไม่เกิน 5.00
(2) ค่ำธรรมเนียมกำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ไม่มี
2. ค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม (ร้อยละต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
(1) ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (Management Fee) ไม่เกิน 2.50 (เก็บจริง 1.50*)
(2) ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนกองทุน (Administration fee) ไม่เกิน 0.50
(รวมถึง ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ / เก็บรักษำทรัพย์สิน)
หมำยเหตุ:
1)* กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) จะคืน (rebate) ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรให้แก่กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รป
อิควิตเี ้ ฮดจ์ ในอัตรำร้อยละ 50 ซึง่ จะเท่ำกับร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่ำเงินลงทุนในกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT
(EUR) Acc.”) โดยเก็บเข้ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตีเ้ ฮดจ์ ทัง้ นี ้ กำรคืนค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมกำร
เปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรของกองทุนหลัก (ถ้ำมี)
2) กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตเี ้ ฮดจ์ จะเป็ นผูร้ บั เงินค่ำส่งเสริมกำรขำยที่ได้รบั จำกตัวแทนกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (ถ้ำมี ) โดยจะนำเงิน
ดังกล่ำวเก็บเข้ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
20.3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผล
บังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดังกล่ำวกำหนดให้สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign
Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภำษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึง่ รวมถึงบุคคล
ธรรมดำ/นิติบคุ คล สัญชำติอเมริกนั ผูซ้ ง่ึ มีถ่ินที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริกำ และผูซ้ ง่ึ มีถ่ินที่อยู่ทำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึง่ เปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน้
นอกจำกนีย้ งั ปรำกฎด้วยว่ำในปั จจุบนั มีรฐั บำลในหลำยประเทศกำลังดำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีขอ้ กำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ำยคลึงกับ
FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดกำรถือว่ำเป็ น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึง่ ถูกกำหนดให้ตอ้ งเข้ำผูกพันตนกับหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ำที่ตอ้ งรำยงำนข้อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคลสัญชำติอเมริกนั และบุคคลที่มีลกั ษณะตำมหลักเกณฑ์ท่ี FATCA
กำหนด หน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำเพื่อหำควำมสัมพันธ์ของลูกค้ำกับประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ำที่ในกำรกำหนดให้ลกู ค้ำบำง
ประเภทต้องจัดทำเอกสำรยืนยันตนตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภำยใต้ขอ้ กำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ มีสถำนะเป็ น Non-Participating
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนัน้ จะได้รบั ผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรำ 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สินทำงกำรเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (เงินลงทุนทำงตรง) ซึง่ จะเริ่มต้นตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทำงอ้อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Pass-thru) ซึง่ อำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทุนกับสถำบันกำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึง่ จะเริ่มต้นตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถำบันกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ำร่วมผูกพันตนตำมข้อกำหนดของ FATCA (ซึง่ รวมถึง
ธนำคำรและสถำบันกำรเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน) มีหน้ำที่ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำย
ดังกล่ำวก่อนชำระให้กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
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(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงินทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน ที่เข้ำร่วมผูกพันตำมข้อกำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงับกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับกองทุน
รวมหรือบริษัทจัดกำร ซึง่ อำจทำให้กองทุนรวมไม่สำมำรถดำเนินกำรลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินกำรลงทุนได้อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจทำ
ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถทำรำยกำรผ่ำนทำงผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในกำรดำเนินงำนรวมทัง้ เพื่อเป็ นกำรรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดกำร
และกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดกำร) จึงเข้ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัท
จัดกำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันภำยใต้ขอ้ กำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดกำรและ
กองทุนรวม (ซึง่ รวมทัง้ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับกำรปฎิบตั ิงำนของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝำกทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุนกำรขำยและรับซือ้ คืน
หน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรดังนี ้
(1) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่เข้ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำ
ยินยอมบริษัทจัดกำรและกองทุนและตัวแทนในกำรนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษีของสหรัฐอเมริกำ จำนวนและมูลค่ำหน่วย
ลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้รบั เป็ นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทงั้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริษัทจัดกำร ให้กบั
หน่วยงำนของรัฐทัง้ ในและต่ำงประเทศ ตำมข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสำร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทรำบควำมเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกำ
เช่น หนังสือแสดงกำรเสียสิทธิในสัญชำติอเมริกนั หรือกำรให้ขอ้ มูลตำมหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ หรือกำรแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐำนเพื่อยืนยันกำรเข้ำร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีท่เี ป็ นลูกค้ำสถำบันกำรเงิน) ทัง้ นี ้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมำยดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นกำรป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทัง้ เพื่อให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หำกมีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรดำเนินกำรหรือไม่
แสดงเจตนำตอบรับภำยในระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรกำหนด บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนี ้
ตำมควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบกำรดำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรแจ้งนีแ้ ล้ว และ/หรือได้ดำเนินกำร
ตำมข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คำสั่งซือ้ / สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริกำร และดำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรำยนัน้ ได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมำยของประเทศไทย
(4) ดำเนินกำรอื่นใดอันเป็ นกำรป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ หำกมีกำรดำเนินกำรที่
สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องข้ำงต้น
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็ นควำมจำเป็ น และเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็ นกำรกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดกำร
และกองทุนมีกำรดำเนินกำรที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอำจต้องถูกหัก ณ ที่จ่ำย
หรือถูกปิ ดบัญชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น ซึง่ ในทำงปฏิบตั ิบริษัทจัดกำรจะเลือกดำเนินกำรเฉพำะผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เข้ำข่ำยเป็ นพลเมืองของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่ำนัน้
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่กี ฎหมำยไทยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับกำรดำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรได้สงวนสิทธิไว้ขำ้ งต้น บริษัทจัดกำร (รวมถึงผู้
ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินกำรตำมข้อกำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจนำส่งข้อมูลของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงำน หรือดำเนินกำรอื่น ใด
ที่รำชกำรกำหนด โดยไม่จำเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
20.4. กำรซือ้ ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้ วบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก
โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทัง้ นี ้ กำรซือ้ ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจมีขอ้ กำหนด และ
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วิธีปฏิบตั ิท่แี ตกต่ำงไปจำกกำรซือ้ ขำยกองทุนเพียงอย่ำงเดียว ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษำรำยละเอียดในเอกสำร
ประกอบกำรขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุนก่อน
อนึ่ง บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะยกเลิกกำรให้บริกำรซือ้ ขำยกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ซึง่ บริษัท
จัดกำรจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกรำยและ/หรือผูล้ งทุนทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน โดยบริษัทจัดกำรจะปิ ดประกำศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทำกำร
ของบริษัทจัดกำรและบริษัทประกันชีวิต รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร และบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15
วันนับแต่วนั ที่เริ่มปิ ดประกำศดังกล่ำว
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรซือ้ ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน มีดงั นี ้
20.4.1 มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรขำยคืนหน่วยลงทุน มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ และจำนวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ
เนื่องจำกกำรซือ้ ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีขอ้ กำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น กำรเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนกำรเลือกลงทุนแต่ละ
กองทุน กำรดำเนินกำรสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนกำรหักค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่ำกำรประกันภัย เป็ นต้น ดังนัน้ กำรสั่งซือ้ ขำย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงมีขอ้ กำหนดในเรื่องมูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน มูลค่ำขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน จำนวนหน่วยลงทุน
ขัน้ ต่ำของกำรสั่งขำยคืน มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนั้ ต่ำ ซึง่ อำจแตกต่ำงจำกกำรซือ้ ขำยหน่วย
ลงทุนเพียงอย่ำงเดียว ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถศึกษำข้อกำหนดดังกล่ำวได้ ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตควบหน่วยลงทุนและเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนซึง่ จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต
20.4.2 กำรซือ้ หน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต:
ผูล้ งทุนสำมำรถซือ้ หน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิต
กำหนด โดยชำระเป็ นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนำคำรที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตอำจกำหนดมูลค่ำขัน้ ต่ำในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วันและเวลำทำกำรในกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุน วิธีกำรในกำรสั่งซือ้ วิธีกำรชำระ
เงินเพิ่มเติม ตำมที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสำรกำรขำยที่ผลู้ งทุนได้รบั จำกบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลำในกำรสั่งซือ้ จะต้องอยู่
ภำยใต้กรอบระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงกำร โดยคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดกำรได้รบั เอกสำรและได้รบั
ชำระเงินครบถ้วนจำกบริษัทประกันชีวิตแล้ว
บริษัทจัดกำร หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของกำรสั่งซือ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจปฏิเสธคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุนของผูล้ งทุนที่ซอื ้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หำกคำสั่งดังกล่ำวอำจเข้ำข่ำยลักษณะกำรทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อกำรร้ำย หรือเข้ำข่ำยบุคคลที่บริษัท
ประกันชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรับประกัน
บริษัทจัดกำรจะเป็ นผูอ้ อกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภำยใน 15 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำก
วันที่ส่งั ซือ้ หน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกและจัดส่งใบยืนยันกำรสั่งซือ้ หน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิต ควบหน่วยลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนภำยใน 30 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ ดังกล่ำว
20.4.3 กำรขำยคืนหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัท
ประกันชีวิต โดยผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัทประกันชีวิตได้ตำมจำนวนขัน้ ต่ำและเงื่อนไข
ที่ระบุในกรมธรรม์ ซึง่ อำจแตกต่ำงจำกจำนวนขัน้ ต่ำที่กำหนดไว้สำหรับกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่ำงเดียว
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กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอำจส่งคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจำทุกเดือนเพื่อนำเงินค่ำขำยคืนมำชำระค่ำกำรประกันภัย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดำเนินกำร และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม์ ซึง่ มูลค่ำดังกล่ำวอำจต่ำกว่ำที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำวและจัดส่งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยล่ำสุดได้ทำงโทรศัพท์ หรือช่องทำงอื่นที่
บริษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยเพิ่มเติมในเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตอำจกำหนดเงื่อนไขในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน วันและเวลำทำกำรในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน วิธีกำรนำส่งเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
เพิ่มเติมตำมที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสำรในกำรขำย ที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้รบั จำกบริษัทประกันชีวิต ภำยใต้กรอบระยะเวลำ
กำรรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกำหนดในหนังสือชีช้ วน และคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดกำรได้รบั เอกสำรหลักฐำนจำก
บริษัทประกันชีวิตครบถ้วนแล้ว ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุน สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกัน
ชีวิต ตำมจำนวนขัน้ ต่ำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะเป็ นผูอ้ อกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภำยใน 15 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำก
วันที่ส่งั ขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งใบยืนยันกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนภำยใน 30 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ส่งั ขำยคืนดังกล่ำว
กำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีกำรขำยคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยรำยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทจัดกำรจะ
ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้กบั บริษัทประกันชีวิตภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและ
รำคำหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้ำที่ตอ้ งชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วย
ลงทุนที่ได้รบั จำกบริษัทจัดกำรให้กบั ผูล้ งทุนที่ซอื ้ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วยลงทุน โดยมีวิธีกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นไปตำมที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
ระยะเวลำชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำหน่วย
ลงทุนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะไม่นบั รวมวันหยุดทำกำรในต่ำงประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะในทำนอง
เดียวกับธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม
20.4.4 กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่ำนบริษัทประกันชีวิต ตำมจำนวนขัน้ ต่ำ จำนวนเงินคงเหลือขัน้ ต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตำมแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบ
หน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตำมที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่ำนัน้ โดยต้องเป็ นกำรทำรำยกำรผ่ำนบริษัทประกัน
ชีวิต
กำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว หมำยถึง กำรที่บริษัทประกันชีวิตขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (กองทุนเปิ ดต้นทำง) เพื่อซือ้ หน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิ ดปลำยทำง) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสำรกำรขำย
กรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ ำเนินกำรนำเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทำง ซึง่ ได้หกั ค่ำธรรมเนียมกำรขำยคืนหน่วยลงทุน (ถ้ำ
มี) เพื่อนำไปชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลำยทำง
ทัง้ นี ้ กำรดำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงั นี ้
(1) กำรสับเปลี่ยนกองทุน คือ กำรสับเปลี่ยนจำกกองทุนเปิ ดต้นทำงกองหนึ่งไปกองทุนเปิ ดปลำยทำงกองหนึ่งหรือหลำยกองทุน
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(2) กำรสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ กำรสับเปลี่ยนกองทุนเป็ นประจำตำมคำสั่งที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุให้มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนกองทุน เปิ ดต้น
ทำงกองทุนหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิ ดปลำยทำงอีกกองทุนหนึง่ หรือหลำยกองทุนตำมเงื่อนไขที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนแสดงควำมประสงค์
(3) กำรปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ กำรสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทกุ ไตรมำสตำมปี กรมธรรม์ให้มีสดั ส่วนกำรลงทุนเป็ นไปตำมที่ผถู้ ื อหน่วย
ลงทุนได้แสดงควำมประสงค์
บริษัทประกันชีวิตอำจระงับกำรสับเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทุนเป็ นกำรชั่วครำว และ/หรือถำวรในกรณีท่บี ริษัทประกันชีวิตเห็นว่ำไม่เป็ นประโยชน์หรือมี
ผลกระทบในทำงลบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกรณีท่จี ำนวนที่ขำยคืนหน่วยลงทุนต้นทำงต่ำกว่ำจำนวนขัน้ ต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในกำร
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูอ้ อกและจัดส่งหนังสือยืนยันกำรทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 30 วันทำกำร นับแต่วนั ที่ได้
ดำเนินกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และกำรปรับสัดส่วนกำรลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่ง
รำยงำนยืนยันกำรรับคำสั่งครัง้ แรก หรือ สรุปส่งเป็ นรำยงำนอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโทรศัพท์สอบถำม
สถำนะกำรลงทุนได้ทำงโทรศัพท์ตำมที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
20.4.5 กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้ /ขำยคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเป็ นผูอ้ อกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
(confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภำยใน 15 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทประกันชีวิตจะ
เป็ นผูอ้ อกใบยืนยันกำรสั่งซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 30 วันทำกำร
นับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่ส่งั ซือ้ หรือขำยคืนดังกล่ำว
20.4.6 สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิแตกต่ำงจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ำงเดียว ดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่วำ่ กรณีใดทัง้ สิน้
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็ นหลักประกัน
(3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐำนะผูเ้ อำประกันในกำรยกเลิกกำรทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วย
ลงทุนภำยใน 15 วันหลังจำกวันที่ได้รบั กรมธรรม์จำกบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ ำเนินกำรขำยหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรใน
ส่วนของกำรลงทุนในหน่วยลงทุนตำมรำคำขำยคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดกำรได้รบั คำสั่งขำยคืนและได้ทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนแล้ว
(4) สิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่ำงจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ พียงอย่ำงเดียว เนื่องจำก
บริษัทประกันชีวิตจะทำหน้ำที่เป็ นตัวแทนในกำรรวบรวมและนำส่งคำสั่งซือ้ และขำยคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดกำรในนำมของบริษัทประกันชิ วิต
โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น กำรได้รบั ข้อมูลกองทุนอำจล่ำช้ำกว่ำได้รบั จำกบริษัทจัดกำรโดยตรง เป็ นต้น
20.4.7 กำรจัดส่งรำยงำนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) กำรจัดส่งรำยงำน 6 เดือน และรำยงำนประจำปี ของกองทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดส่งรำยงำน 6 เดือน และรำยงำนประจำปี ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หลังจำกที่ได้รบั
ข้อมูลหรือเอกสำรดังกล่ำวจำกบริษัทจัดกำร (ถ้ำมี)
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(2) รำยงำนแสดงสถำนะกำรเงินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นรำยปี ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบฐำนะทำงกำรเงินดังกล่ำว
ได้ทำงโทรศัพท์ หรือช่องทำงอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินเพิ่มเติมจำกบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกิ นเดือนละ 1
ครัง้ โดยไม่เสียค่ำธรรมเนียม
21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด :
ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ตำมที่ประกำศกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ำจัดกำร
กองทุนรวมแทนด้วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกัน
มำกกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวมภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่รูห้ รือควรรูว้ ่ำไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุน
ได้ ทัง้ นี ้ หำกมีเหตุจำเป็ นและสมควร บริษัทจัดกำรอำจขอให้สำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคัดเลือกบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
รำยใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในกรณีท่มี ีคำ่ ใช้จ่ำยเกิดขึน้ จำกกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรรำยเดิมจะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกกองทุนรวม
ต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม และกฎหมำย
ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ขี อ้ กำหนดใน
โครงกำรขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
ประกำศ กฎ หรือคำสั่งนัน้ ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมโครงกำรแล้ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจลง
นำมในข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทัง้ นี ้ กำรลงนำมในข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั กำรแต่งตัง้ โดยชอบ
ให้ถือว่ำผูกพันผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวง
กำรที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ
ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษัท
จัดกำรกองทุนรวม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน
1. บริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
ที่อยู่ (ภำษำอังกฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรมีสิทธิดงั นี ้ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อ พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หนังสือเวียน หนังสือผ่อนผัน และหนังสือ
ซักซ้อมควำมเข้ำใจ ทัง้ ที่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.)
1.1. ได้รบั ค่ำตอบแทนในกำรจัดกำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยหรือเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.2. มอบหมำยกำรจัดกำรในส่วนที่เกี่ยวกับกำรลงทุน กำรปฏิบตั ิกำรด้ำนงำนสนับสนุน (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนุญำตให้
บริษัทจัดกำรมอบหมำยให้บคุ คลอื่นกระทำกำรแทนได้
1.3. แต่งตัง้ บุคคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตั ิหน้ำที่ให้แก่กองทุน เช่น ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุน ที่ปรึกษำกำรลงทุน ที่
ปรึกษำกองทุน ผูเ้ ชี่ยวชำญ ผูใ้ ห้บริกำรด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ตำมที่บริษัทจัดกำร
เห็นสมควร
1.4. รับชำระหนีเ้ พื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนกำรชำระหนีด้ ว้ ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.5. ชำระค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
1.6. จัดสรรหน่วยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดกำรสั่งซือ้ -ขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเลื่อนกำหนดกำรชำระคืนค่ำขำยหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้
ตำมที่ระบุไว้ในโครงกำร
1.7. กระทำนิติกรรมหรือสัญญำใดๆ ในนำมของกองทุน ซึง่ บริษัทจัดกำรมีอำนำจกระทำได้ภำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
1.8. สิทธิท่จี ะละเว้นไม่ปฏิบตั ิตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดกำร และ/หรือ ผูจ้ ดั กำรกองทุนมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ว่ำมติดงั กล่ำว ไม่เป็ นไป
ตำม ขัด หรือฝ่ ำฝื นกฎหมำย ก.ล.ต.
1.9. ปฏิบตั ิกำรอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซง่ึ วัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษำไว้ซ่งึ ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของบริษัทจัดกำร
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2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี ้ ทัง้ นี ้ ต้องเป็ นไปตำมและไม่ขดั ต่อกฎหมำย ก.ล.ต.
2.1. กำรจัดตัง้ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม จดทะเบียนกองทุน และกำรเลิกกองทุน
2.1.1. ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่ เป็ นเงินได้จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรเป็ นกองทุนรวมต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน
15 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน
2.1.2. ดำเนินกำรขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงกำรของกองทุนรวม ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
2.1.3. แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน/กำรเพิ่มเงินทุนโครงกำรและกำรแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและ
มูลค่ำหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนให้แก่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้
2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจัดกำรตำมหัวข้อ "วิธีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจดั กำร"
2.1.5. ดำเนินกำรเลิกกองทุนตำมหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดไว้ในหัวข้อ "กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม"
2.1.6. จัดให้มีกำรชำระบัญชีตำมหัวข้อ "กำรชำระบัญชีกองทุนรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร"
2.2. กำรบริหำรกองทุน
2.2.1. จัดกำรลงทุนโดยใช้ควำมสำมำรถเพื่อพิทกั ษ์ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงเต็มที่ โดยคำนึงและรักษำผลประโยชน์สงู สุดให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน และตัง้ อยู่บนหลักแห่งควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและควำมรอบคอบระมัดระวัง
2.2.2. จัดกำรกองทุนให้เป็ นไปตำมโครงกำรที่ได้รบั อนุมตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.2.3. แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่ำงหำกจำกทรัพย์สินของบริษัทจัดกำร และนำทรัพย์สินของกองทุนไปฝำกไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
2.2.4. จัดให้ได้มำซึง่ ผลประโยชน์ท่ไี ด้จำกกำรนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน
2.2.5. สั่งผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้สง่ มอบ รับมอบ แปลงสภำพ จำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนชำระและรับชำระรำคำค่ำหลักทรัพย์
2.2.6. จัดให้มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรของกองทุนตำมที่กำหนดไว้
ในหัวข้อ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
2.2.7. เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อ
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.2.8. ดูแล ติดตำม รักษำสิทธิของกองทุน ดำเนินกำรฟ้องร้อง บังคับคดี หรือกระทำกำรอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับกฎหมำย เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม
2.2.9. พิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล" และ "กำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน" (ถ้ำมี)
2.2.10. ขอมติพิเศษจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
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2.2.11. จัดให้มีกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนอย่ำงสม่ำเสมอและเปิ ดเผยผลกำรดำเนินงำนตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับควำมเป็ นไปของ
กองทุนนัน้ ในแต่ละช่วงเวลำ
2.3. กำรจัดทำบัญชี กำรรำยงำน และกำรเปิ ดเผยข้อมูล
2.3.1. จัดทำงบกำรเงินของกองทุนรวมให้เป็ นไปตำมแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีว่ำด้วยกำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินธุรกิจเฉพำะด้ำนกำรลงทุนตำมที่
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนดโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
2.3.2. จัดทำรำยงำนทุกรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทินเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทิน และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่ผถู้ ื อหน่วย
ลงทุนที่มีช่ืออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสิน้ ปี บญ
ั ชี หรือในกรณีของ
กองทุนรวมเปิ ด หำกเลือกจัดทำและส่งรำยงำนตำมปี ปฏิทินให้สง่ รำยงำนภำยใน 4 เดือนนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันสิน้ ปี ปฏิทิน รวมทัง้ จัดทำรำยงำนทุก
รอบระยะเวลำ 6 เดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลำ 6 เดือนนัน้ และส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ผถู้ ือ
หน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนและสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 2 เดือน นับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลำ 6 เดือนดังกล่ำว
หรือเมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอ ในกรณีเลือกจัดทำและส่งรำยงำนตำมรอบปี บญ
ั ชี ให้บริษัทได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งจัดทำและส่งรำยงำนดังกล่ ำวในรอบ
ระยะเวลำ 6 เดือนหลังสำหรับปี บญ
ั ชีนนั้
บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีรำยงำนของรอบระยะเวลำล่ำสุดไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และสถำนที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือ
รับซือ้ คืนหน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดูได้และจัดสำเนำให้เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอ
2.3.3. จัดทำรำยงำนฐำนะกำรลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.4. จัดทำรำยงำนกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทกุ วันทำกำรนัน้
2.3.5. คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2.3.6. จัดทำรำยงำนโดยระบุช่ือ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไว้ซง่ึ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด ซึง่ มิได้เกิดจำกกำรลงทุนหรือได้หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมำเพิ่มเติม พร้อมทัง้ วันที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมี
มูลค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดพร้อมสำเหตุ และส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นนัน้ มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด พร้อมทัง้ จัดทำสำเนำไว้ท่บี ริษัทจัดกำรเพื่อให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถ
ตรวจสอบได้
2.3.7. สำหรับกองทุนเปิ ดจัดทำหนังสือชีช้ วนใหม่ ให้เป็ นปั จจุบนั ทุกรอบปี บญ
ั ชีและจัดส่งให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วันนับตัง้ แต่
วันถัดจำกวันสิน้ ปี บญ
ั ชี
2.3.8. ประกำศข้อมูล รำยงำน รำยละเอียด กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน
2.4. กำรขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนและงำนทะเบียนหน่วยลงทุน
2.4.1. จัดให้มีเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด รวมทัง้ จัดให้มีกำรแจกจ่ำยข้อมูลที่
เป็ นสำระสำคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผลู้ งทุนอย่ำงเพียงพอ และจัดเตรียมข้อมูลที่เป็ นรำยละเอียดของโครงกำรไว้เพื่อให้ผลู้ งทุน
ตรวจดูหรือร้องขอได้
2.4.2. ดำเนินกำรในกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.4.3. ขำย รับซือ้ คืน และจัดสรรหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่ระบุในโครงกำร
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2.4.4. จัดให้มีและเก็บรักษำไว้ซง่ึ ทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรมอบหมำยให้ผอู้ ่นื เป็ นนำยทะเบียน จะเก็บรักษำทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ ที่ทำกำรของนำยทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.4.5. เปิ ดบัญชีกองทุนและจัดให้มีเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
2.4.6. ขอควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ในกรณีท่จี ะดำเนินกำรตำมข้อ "กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุน" หรือขอมติพิเศษจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนในกรณีท่จี ะดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรชำระค่ำรับซือ้ คืนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
2.4.7. ดำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รบั กำรจัดสรรแล้ว โดยเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนจำกกำรขำย สับเปลี่ยนเข้ำกองทุน รับ
ซือ้ คืน หรือสับเปลี่ยนออกจำกกองทุน ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน
2.5. กำรแต่งตัง้ บุคคลอื่น
2.5.1. จัดให้มีผดู้ แู ลผลประโยชน์ นำยทะเบียนหน่วยลงทุน ผูส้ อบบัญชี ผูช้ ำระบัญชีของกองทุน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. กำหนด
2.5.2. แจ้งให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทรำบถึงข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงกำรและข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัท
จัดกำร (ถ้ำมี) ในกรณีท่นี ำยทะเบียนหน่วยลงทุนลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่ ำฝื นข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงกำรและข้อ
ผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน
นัน้ โดยไม่ชกั ช้ำ
2.5.3. แจ้งหรือขอควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับกำรแต่งตัง้ หรือเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือนิติบคุ คลที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรกองทุนรวม
2.6. กำรดำเนินกำรอื่นๆ
ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้เป็ นไปตำมโครงกำรและข้อกำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่ปฏิบตั ิตำมข้อผูกพัน โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ
กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ขี อ้ กำหนดในข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนได้ดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสั่งนัน้ ให้
ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมข้อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมแล้ว
เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร :
ในกรณีท่มี ีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่วำ่ โดยคำสั่งของสำนักงำน หรือโดยเหตุอ่นื ใดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เข้ำทำหน้ำที่ต่อไปได้ ซึง่ รวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ให้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5265
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สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 15.2.2 ค่ำธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์ของโครงกำรจัดกำร และในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์
(2) บอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ ทัง้ นีโ้ ดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(3) แต่งตัง้ ผูท้ ำหน้ำที่เก็บรักษำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศที่กองทุนได้ไปลงทุนไว้
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ดูแลให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตลอดจนภำระผูกพันตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรดังต่อไปนีอ้ ย่ำงเคร่งครัด
(ก) โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
(ข) ข้อกำหนดที่ทำไว้ระหว่ำงบริษัทจัดกำรและผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ค) มำตรำ 125 มำตรำ 126 มำตรำ 129 และมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์”) และ
(ง) ประกำศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และสำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. ทัง้ ในปั จจุบนั และที่จะมีแก้ไข
เพิ่มขึน้ ในอนำคต
(2) รับรองควำมถูกต้องในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรได้คำนวณไว้แล้วเมื่อเห็นว่ำกำร
คำนวณถูกต้องตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและกฎหมำย
(3) จัดทำรำยงำนโดยละเอียดในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรจนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนหรือในกรณีท่บี ริษัทจัดกำร
ไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่หรือภำระผูกพันตำมที่ระบุไว้ในข้อ (1) ข้ำงต้น และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้แก่สำนักงำน กลต. ภำยใน 5 วันนับจำกวันที่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รูถ้ ึงเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
(4) แจ้งให้บริษัทจัดกำรทรำบถึงกรณีท่บี ริษัทจัดกำรไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่หรือภำระผูกพันตำมที่ระบุไว้ในข้อ (1) ข้ำงต้น
(5) ดำเนินกำรฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร ทั้งนี ้
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รบั คำสั่งจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เป็ นค่ำใช้จ่ำยที่เรียกชำระจำกทรัพย์สินของกองทุนได้
(6) ดูแลและตรวจสอบให้ผชู้ ำระบัญชีปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ซึง่ รวมถึงมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หำกผูช้ ำระ
บัญชีไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยงำนให้สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต. ทรำบ และดูแลให้สินทรัพย์ของกองทุนอยู่ในควำมดูแล
ของตนจนกว่ำกระบวนกำรชำระบัญชีจะแล้วเสร็จ
(7) แสดงควำมเห็นของผูด้ แู ลผลประโยชน์ เกี่ยวกับกำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนของกองทุนในระหว่ำงปี ท่ผี ่ำนมำตำมกฎหมำย โดยแสดงไว้ใน
รำยงำนประจำปี และรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน
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(8) จัดทำบัญชีของกองทุนและดูแลรักษำสินทรัพย์ของกองทุน
(9) จัดทำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่จำเป็ นเพื่อแสดงรำยกำรธุรกรรมทัง้ หมดที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำขึน้ ในกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่แ ละภำระ
ผูกพันของตนตำมสัญญำนี ้ รวมทัง้ จัดทำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยและโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมกำหนด
(10) จัดทำและเก็บรักษำบัญชีและเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ของกองทุนเพื่อให้บริษัทจัดกำรสำมำรถเผยแพร่รำยงำนประจำปี และรำยงำนทุกรอบ
ระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีของกองทุนตำมที่กฎหมำยกำหนด
(11) เก็บรักษำ จัดทำ และจัดส่งใบรับรอง เช็ค รำยงำนกำรเงิน คำบอกกล่ำวและเอกสำรอื่น ๆ ที่บริษัทจัดกำรหรือกองทุนต้องจัดทำหรือจัดส่งให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทุนหรือตำมคำสั่งของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(12) กระทำกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ขำ้ งต้น
(13) ปฏิบตั ิหน้ำที่อ่นื ๆ ตำมที่ตกลงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรกับบริษัทจัดกำรโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ หำกผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ตอ้ งปฏิบตั ิหน้ำที่นอกเหนือจำกที่กำหนดตำมสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีสิทธิได้รบั ค่ำตอบแทนเพิ่มเติม
ตำมแต่จะตกลงร่วมกันกับบริษัทจัดกำร
(14) ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้โดยเคร่งครัด
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ รวมถึงหน้ำที่ดแู ลรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ำที่ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อไปได้ ซึง่ กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองควำมถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่สง่ มอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ล
ผลประโยชน์
ในกรณีท่ีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำกำร งดเว้นกระทำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่ ในกำรดูแลรักษำประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
อำจใช้สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุน ไม่วำ่ กำรกระทำนัน้ จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ่นื เว้นแต่เป็ นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นกำรดำเนินกำรใน
ลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้ทรำบข้อมูลดังกล่ำวมิ ได้แสดงกำร
คัดค้ำน
ในกรณีท่กี ำรดำเนินกำรใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ดำเนินกำรขอมติ ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีอำนำจ
ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้เงื่อนไขสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำได้ต่อเมื่อ
ได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวให้อี กฝ่ ำย
หนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วันหรือน้อยกว่ำ 90 วันในกรณีท่เี ป็ นควำมยินยอมร่วมกัน โดยทำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพื่อแจ้งให้อีกฝ่ ำย
หนึ่งทรำบ
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(2) ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่ปฏิบตั ิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ อันเป็ นสำระสำคัญของสัญญำนี ้
คูส่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำได้ โดยบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน
(3) ในกรณีท่มี ีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรหรือมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอื่นใดและบริษัทจัดกำรและผูด้ แู ลผลประโยชน์ทงั้ สองฝ่ ำยไม่
สำมำรถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำให้สอดคล้องกับประกำศคำสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่ำว ทัง้ นี ้ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมี
ผลเป็ นกำรเพิ่มภำระหน้ำที่แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ำที่ดงั กล่ำว ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญำ
แต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่ำวให้บริษัทจัดกำรทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 90 วัน
(4) ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วทัง้ หมดของ
กองทุน เรียกร้องให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีท่ผี ดู้ แู ลผลประโยชน์นำข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิ ดเผยหรือใช้ในทำงที่ก่อหรือ
อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดกำรสำมำรถบอกเลิกสัญญำแต่งตั้งผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ ทัง้ นีก้ ำรบอกเลิกสัญญำจะต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วัน
(6) ในกรณีท่ผี ดู้ แู ลผลประโยชน์ขำดคุณสมบัติขอ้ หนึ่งข้อใดตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผดู้ แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั กำรแก้ไขให้ถกู ต้องภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษัทจัดกำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏ
จำกกำรตรวจสอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีท่ผี ดู้ แู ลผลประโยชน์ได้ทำกำรแก้ไขให้ถกู ต้องภำยในระยะเวลำที่กำหนดแล้วให้บริษัท
จัดกำรแจ้งกำรแก้ไขดังกล่ำวให้สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันนับตัง้ แต่วนั ที่ได้แก้ไขเสร็จสิน้ หำกผูด้ แู ลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้
ถูกต้องภำยในเวลำกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรขออนุญำตเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับ
แต่วนั ครบกำหนดเวลำให้แก้ไข เมื่อได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดกำรจะแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อ่นื แทนผูด้ แู ล
ผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
(7) ในกรณีท่มี ีเหตุตอ้ งเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนและแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์อ่นื แทน ไม่วำ่ เพรำะเหตุใด ให้กระทำได้ต่อเมื่อบริษัท
จัดกำรได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ำข้อยกเว้นให้กระทำได้ หำกเป็ นกรณี
ที่มีนยั สำคัญและไม่สำมำรถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีอำนำจบอกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5265
และ/หรือ บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่สำนักงำนคณะกรรมกำร กลต.อนุญำต และ/หรือ ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น เช่น Euroclear เป็ นต้น และ/หรือ ผูร้ บั ฝำกหลักทรัพย์ต่ำงประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจัดกำร และ/
หรือผูด้ แู ลผลประโยชน์แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเก็บรักษำทรัพย์สินในต่ำงประเทศ
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นำง สุวิมล กฤตยำเกียรณ์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553
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ชื่อ : นำง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553
ชื่อ : นำงสำว สุภำภรณ์ มั่งจิตร
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777 Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
5. ผู้จัดจาหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ชื่อ : ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2296-2000 และสำขำต่ำงๆ ทั่วประเทศ
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 550 อำคำร ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) สำนักเพลินจิต ชัน้ 5
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2659-7000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 29 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถ.สีลม บำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777, 0-2632-0777
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ไทยพำณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 19 อำคำรไทยพำณิชย์ ปำร์ค พลำซ่ำ อำคำร 3
ชัน้ 20-21 ถ. รัชดำภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 20-21 อำคำร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถ.พระรำม1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เกียรตินำคิน จำกัด
ที่อยู่ : 500 อำคำรอัมรินทร์ทำวเวอร์ ชัน้ 7, 11 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2680-3333
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 15 -17 อำคำรกรุงเทพประกันภัน, 25 ถ. สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กทม 10120
โทรศัพท์ 02-638-5000, 02-287-6000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 3 อำคำรสำธรซิตที ้ ำวเวอร์ 175 ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2680-1234
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด
ที่อยู่ : 999/9 อำคำร สำนักงำน ดิ ออฟฟิ ศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 16 พระรำม 1 แขวงปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 02-695-5000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ภทั ร จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 6 ชัน้ 8-11 อำคำรสำนักงำนเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถ.รัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0-2305-9000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 2 อำคำรสินธรทำวเวอร์ 2 130-132 ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2627-3100
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : ชัน้ 15 อำคำรสยำมทำวเวอร์ 989 ถ.พระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-7000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ธนชำต จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 18 โซนซีดี อำคำรเอ็มบีเคทำวเวอร์ ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ 444 ถ.พญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2217-8888
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 20 อำคำรอัมรินทร์ทำวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2660-5429-30
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 18 อำคำรเมอร์คิวรี่ทำวเวอร์ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-5800
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี ้ จำกัด
ที่อยู่ : ชัน้ 25-26, 29 อำคำรบำงกอกซิตที ้ ำวเวอร์ 179 ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-5115
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : อำคำรเอเชีย เซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11 ถ.สำทรใต้ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 3 อำคำรสินธรทำวเวอร์ 1 เลขที่ 130-132 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่ำ จำกัด
ที่อยู่ : ชัน้ 12 เอ (ชัน้ 14) อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ 48/45 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2660-5000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ช่นั พำร์ทเนอร์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 1 อำคำรเศรษฐี วรรณทำวเวอร์, 139 ถ.ปั้น สีลม บำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-8555
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 159 อำคำรเสริมมิตร ทำวเวอร์ ชัน้ 15 ซ. สุขมุ วิท 21 (อโศก) ถ.สุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ 10110 โทรศัพท์ 0-2261-7373
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 849 ชัน้ 15 อำคำรวรวัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กทม 10500
โทรศัพท์ 0-2635-1700
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์คนั ทรี่ กรุป๊ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 132 อำคำรสินธร 1 ชัน้ 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-205-7000
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด
ที่อยู่ : 87/2 อำคำร ซี อำร์ ซี ออลซีซ่นั ส์ เพลส ชัน้ 8, 12 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 02-672-5920
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด
ที่อยู่ : 48/8 อำคำรทิสโก้ ชัน้ 4 ถ.สำธรเหนือ กทม. 10500
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 87/2 อำคำรซีอำร์ซีทำวเวอร์ ชัน้ 18, 39 ออลซีซ่นั ส์เพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-648-1111
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 2/4 อำคำรนำยเลิศทำวเวอร์ ชัน้ 2 ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2684-8888
ชื่อ : ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 1 อำคำรคิวเฮ้ำส์ลมุ พินี ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2359-0000
ชื่อ : ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย
ที่อยู่ : 123 อำคำร ไทยประกันชีวิต ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-26975300
ชื่อ : บริษัท แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด
ที่อยู่ : 175 อำคำรสำธรซิตี ้ ทำวเวอร์ ชัน้ 1/1 และ 2/1 ถ.สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2648-3600
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 98 อำคำรสำทรสแควร์ ออฟฟิ ศ ทำวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กทม. 10500 โทรศัพท์ 0-2862-9999
ชื่อ : ธนำคำรแห่งประเทศจีน จำกัด สำขำกรุงเทพมหำนคร
ที่อยู่ : เลขที่ 179/4 อำคำรบำงกอกซิตีท้ ำวเวอร์ ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฒ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2286-1010
ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : ชัน้ 19 B อำคำรสำทรธำนี, อำคำร 3 เลขที่ 100 ถ. สำทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2724-6327-38
บริษัทจัดกำรอำจแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนในภำยหลังโดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร ในกรณีของกำร
แต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนเพิ่มเติม ผูส้ นับสนุนดังกล่ำวอำจเป็ นบุคคลธรรมดำหรือนิติบคุ คลที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ให้ควำมเห็นชอบเพื่อทำ
หน้ำที่เป็ นผูส้ นับสนุนของกองทุน โดยผูส้ นับสนุนที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ จะต้องปฏิบตั ิงำนได้ภำยใต้ระบบงำนเดียวกันกับผูส้ นับสนุนที่ปฏิบตั ิหน้ำที่อยู่ก่อน
แล้ว
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผูส้ นับสนุน
(1) ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรขำย (ถ้ำมี) ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำร
(2) บอกเลิกกำรเป็ นผูส้ นับสนุนตำมข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูส้ นับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน
2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูส้ นับสนุน
(1) จัดส่งหนังสือชีช้ วนของกองทุน คำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน คำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย
(2) รับคำสั่งซือ้ คำสั่งขำยคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชำระค่ำซือ้ หน่วยลงทุนจำกผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนและชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นีต้ ำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจำตัว (ถ้ำมี) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ย่นื คำขอใช้บริกำรกองทุนกับบริษัทจัดกำร
(4) คืนเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ ที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำร
(5) ยืนยันกำรซือ้ ขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(6) ทำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่ดงั กล่ำวข้ำงต้น
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
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8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
9. ทีป่ รึกษา :
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกำรลงทุน) :
9.2.ที่ปรึกษำกองทุน :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกองทุน) :
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ผูร้ บั มอบหมำยงำนด้ำนกำรจัดกำรลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผู้ถอื หน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ถอื หน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุน ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในโครงกำรจัดกำรที่ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปั นผล :
ไม่มี
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13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้อย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/
หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่รบั ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนัน้ เป็ นกำรโอนหรือจำหน่ำย
ให้แก่บคุ คลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กำรโอนหน่วยลงทุนให้บิดำ มำรดำ บุตร และคูส่ มรสของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) กำรโอนหน่วยลงทุนตำมคำสั่งศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย
(3) กำรโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควรและอนุมตั ิให้โอนได้
วิธีกำรโอนหน่วยลงทุน
(1) ผูโ้ อนจะต้องมำยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงำนผูส้ นับสนุนที่เปิ ดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีท่ี
ผูร้ บั โอนยังไม่มีบญ
ั ชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผูร้ บั โอนจะต้องดำเนินกำรตำมขัน้ ตอน ในหัวข้อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” ก่อนแล้วผูโ้ อนจึง
ทำกำรโอนหน่วยลงทุนให้ผรู้ บั โอนได้
(2) ผูโ้ อนจะต้องเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ ่งั ซือ้ หรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน”
(3) หลังจำกที่ได้รบั ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้ อนแล้ว นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผูส้ นับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับ
ภำษีพร้อมสำเนำคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผโู้ อนไว้เป็ นหลักฐำน
(4) ในกรณีท่ผี โู้ อนมีใบสำคัญหน่วยลงทุนและต้องกำรโอนหน่วยลงทุน จะต้องนำส่งใบสำคัญหน่วยลงทุนคืนให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อทำ
กำรโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หำกผูร้ บั โอนต้องกำรได้ใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเรื่องกำรขอให้ออกใบสำคัญ
หน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ"
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผโู้ อนและผูร้ บั โอนหน่วยลงทุน ภำยใน 7 วันทำ
กำร นับแต่วนั ขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์
ทัง้ นี ้ ผูร้ บั โอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินกำรโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
13.4. ข้อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ (US Citizen) ได้ ดังนัน้ บริษัทจัดกำรจะไม่
รับลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนัน้ เป็ นกำรโอนหรือจำหน่ำยให้แก่บคุ คลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกำ
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั กำร :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดกำรทำกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำรได้ ทัง้ นี ้ บริษัทจัด กำรจะกระทำตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ในหัวข้อ “กำรขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีกำรจัดกำร”
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด บริษัทจัดกำรหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่เี ป็ น
เจ้ำของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่ำว
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13.6. สิทธิในกำรได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่จี ะได้รบั เงินคืนเมื่อบริษัทจัดกำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรชำระบัญชี ตำมหลักเกณฑ์ และวิ ธีกำรที่ระบุไว้
ในหัวข้อ “กำรชำระบัญชีกองทุน และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร”
13.7. สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ :
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ เมื่อผู้
ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ำงมำกซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ สิน้ ของโครงกำร
จัดกำรและ เมื่อได้รบั อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ว
(2) กำรจัดกำรกองทุนอยู่ภำยใต้กำรดูแลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ ซึง่ เป็ นสถำบันกำรเงินที่ม่นั คงมีช่ือเสียงและควำมรูค้ วำมสำมำรถ อันจะเป็ นกำร
ควบคุมให้บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรที่ได้รบั อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่จำเป็ นต้องติดตำมด้วยตนเองตลอดเวลำ
(3) กำรร่วมลงทุนในกองทุนนี ้ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริษัทจัดกำรและผูด้ แู ลผลประโยชน์เป็ นตัวแทนของตนในกำรจัดกำร และดูแลทรัพย์สิน
ทัง้ ปวงของกองทุนดังนัน้ จึงไม่จำเป็ นต้องมีกำรประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อกำรใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดกำรผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือตำมมติ เสียงข้ำงมำก
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของโครงกำรจัดกำร
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีควำมรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ครบ
กำรที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แสดงควำมประสงค์ในกำรซือ้ หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
ยอมรับที่จะผูกพันตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันซึง่ ลงนำมโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั กำรแต่งตัง้ จำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่มี ีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ :
14.2.1. โครงกำรจัดกำรจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้นำยทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผูเ้ ปิ ดบัญชี
กองทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอียดในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึง่ ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน
บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้ เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน และจะถือเอำ
บุคคลที่มีช่ือแรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผูใ้ ช้สิทธิในฐำนะผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ จะต้องเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
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14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึง่ ได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุน (Passbook) ให้กบั ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยให้เป็ นไปตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(1) หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note)
ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็ นกำรยืนยันจำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ
จำนวนเงินที่ได้รบั ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ กรณีท่เี ป็ นกำรจองซือ้ หน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะ
ดำเนินกำรส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้
แรก และบริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร
หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึง่ จะนำส่งภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลำเสนอ
ขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก
กรณีกำรซือ้ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรส่งมอบหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน ภำยใน 2 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่จี ะ
นำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดกำร หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address)
ตำมที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนได้แจ้งควำมประสงค์ไว้ ซึง่ จะนำส่งภำยใน 2 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน โดยถือว่ำหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนที่ได้รบั ทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงั กล่ำว สำมำรถใช้แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตำมปกติได้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็ น สมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
(2) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
ในกรณีผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยที่ประสงค์จะรับเป็ นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนได้รบั คำขอเปิ ด
บัญชีกองทุน รวมทัง้ เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี และ/หรือคำสั่งซือ้ หน่วยลงทุน และผูส้ ่งั ซือ้ ได้ชำระเงินค่ำซือ้ หน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัท
จัดกำรหรือผูส้ นับสนุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผสู้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกัน โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องเป็ นผูร้ บั สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง และผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะต้องลงลำยมือชื่อในสมุด บัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกันนัน้
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้งชื่อผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนก็ตอ่ เมื่อบริษัทจัดกำร
ได้รบั ชำระเงินค่ำจองซือ้ หน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูส้ ่งั ซือ้ หน่วยลงทุนนัน้ ได้รบั กำรจัดสรรหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรเรียบร้อ ยแล้ว และให้ถือ
ว่ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนออกให้ในนำมบริษัทจัดกำรแก่ผสู้ ่งั ซือ้ เป็ นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทุนของ
กองทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐำนในกำรซือ้ หรือขำยคืนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีหน้ำที่ท่จี ะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำให้บริษัทจัดกำรหรือผูส้ นับสนุนบันทึกรำยกำรซือ้ ขำยหน่วยลงทุนให้เป็ น
ปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้เป็ นปั จจุบนั ได้ตงั้ แต่วนั ทำกำรถัดจำกวันที่
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะ
ถือว่ำถูกต้องเมื่อรำยกำรดังกล่ำวตรงกันกับข้อมูลที่บนั ทึกไว้ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรอนุญำตให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงกำรรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เป็ น หนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ในภำยหลัง โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
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14.2.3. บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึง่
ได้รบั กำรปรับปรุงรำยกำรให้เป็ นปั จจุบนั ให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีท่มี ีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะนำส่งโดยทำงไปรษณียห์ รือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนโดยให้เป็ นไปตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ที่มีช่ือปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีท่ไี ม่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึง่
ได้รบั กำรปรับปรุงรำยกำรให้เป็ นปั จจุบนั แทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุนได้
หำกปรำกฏข้อผิดพลำดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องทำกำรทักท้วงข้อผิดพลำดภำยใน 7
วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือรับรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน มิฉะนัน้ บริษัทจัดกำรจะถือว่ำข้อมูลดังกล่ำวถูกต้อง
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้อำ้ งอิงต่อบริษัทจัดกำร
กองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนจำเป็ นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน :
ไม่มี
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นให้แก่ผู้ถอื หน่วยลงทุน :
หำกมีกำรผิดนัดชำระหนีห้ รือมีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ บริษัทจัดกำร
จะรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นทัง้ ที่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรในกำรจัดกำรกองทุนรวมในกรณีท่ผี อู้ อกตรำสำรแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี ้ ดังนี ้
16.1 กรณีท่บี ริษัทจัดกำรได้บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรำยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัท
จัดกำรได้บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่ำวและเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้ มำรวม
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีใ้ นโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ เว้นแต่กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีต้ กลงรับ ชำระหนีด้ ว้ ย
ทรัพย์สินดังกล่ำวแทนเงิน ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนดโดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต.
ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนี ้ บริษัทจัดกำรอำจจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินนัน้ ได้ และใน
กรณีท่มี ีคำ่ ใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษัทจัดกำรจะจ่ำยจำกเงินสำรองรำยได้หรือผลประโยชน์ท่ไี ด้จำกกำรบริหำรทรัพย์สินนัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดกำรจะเฉลี่ยเงินได้สทุ ธิจำกทรัพ ย์สินที่ได้จำกกำร
รับชำระหนีค้ ืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สทุ ธินนั้ ภำยใน 45 วันนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่มีเงินได้สทุ ธิ และจะแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
เฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันทำกำรนับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลำกำรเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่ำงอื่น
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ในกำรเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตำมข้อ 16.1.3 หำกบริษัทจัดกำรมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่ำ เงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีไ้ ม่คมุ้ กับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรอำจนำเงินได้สทุ ธิดงั กล่ำวไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนจะคุม้ กับภำระค่ำใช้จ่ำยก็ได้ ทัง้ นี ้ หำกได้มีกำรจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้จำกกำรรับชำระหนีจ้ นครบถ้วนแล้ว และปรำกฏว่ำเงินได้สทุ ธินนั้ ไม่คมุ้ กับ
ภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดกำรอำจนำเงินได้สทุ ธิดงั กล่ำวมำรวมคำนวณเป็ นมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้
16.1.4 เมื่อมีกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมำปรำกฎว่ำกองทุนรวมได้รบั ชำระหนีต้ ำมตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิทธิ
เรียกร้องดังกล่ำวเป็ นเงิน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมควำมในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีท่บี ริษัทจัดกำรไม่ได้บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดกำรจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมมติ
พิเศษ
ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจัดกำรจะระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จำกกำรรับชำระหนี ้
มูลค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย พร้อมเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรรับชำระหนี ้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนี ้ บริษัทจัดกำรจะนำทรัพย์สินดังกล่ำวมำรวมคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะ
กำหนดรำคำทรัพย์สินนัน้ เพื่อใช้ในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด
โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะดำเนินกำรกับทรัพย์สินดังกล่ำวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดกำรอำจมีไว้ซง่ึ ทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สิน ของกองทุน
รวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดกำรจะจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำวในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำ
ได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว บริษัทจัดกำรอำจ
จัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำว ในกรณีท่มี ีคำ่ ใช้จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษัทจัดกำรจะจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีท่มี ีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ผถู้ ื อหน่วยทุก
รำยที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผูอ้ อกตรำสำรแห่งหนีห้ รือลูกหนีต้ ำมสิทธิเรียกร้องจะไม่สำมำรถชำระหนีไ้ ด้ เป็ นผูม้ ี
สิทธิในเงินได้สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้จำกกำรรับชำระหนีก้ ็ได้ ทัง้ นี ้ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรไม่ตอ้ งนำตรำสำรแห่งหนีห้ รือสิทธิ
เรียกร้องนัน้ มำรวมคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
16.4 วิธีกำรชำระค่ำรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัท
จัดกำรจะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
กำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
ณ เวลำที่กำหนด เท่ำนัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ำที่จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ท่อี อกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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ให้สนั นิษฐำนไว้ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และกำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้ กำรให้สิทธิหรือกำรจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกได้กระทำตำมข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้
ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่แล้ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุน
สถำบัน ผูล้ งทุนรำยใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตำมที่กำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผถู้ ือหน่วย
ลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถำบันหรือผูล้ งทุนรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่กำหนด ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ค) กำรโอนหรือกำรจำนำหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยำวที่จดั ตัง้ ขึน้ ก่อน
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลีย้ งชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สทิ ธิออกเสียง (ถ้ามี) :
กรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่ำว
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถอื หน่วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือกฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ดำเนินกำร
ไปตำมมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้รบั มำโดยชอบแล้ว ให้ถือว่ำผูถ้ ือหน่วยลงทุนทัง้ ปวงเห็นชอบให้ดำเนินกำรดังกล่ำวและมีผลผูกพันตำมมติ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ท่กี ำหนดในกฎหมำย ให้ถือว่ำมตินนั้ เสียไป
ในกรณีท่เี ป็ นกำรขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ ต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน (มติ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ำร่วมประชุมและมีสิ ทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีท่กี องทุนรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน กำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนนอกจำกจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อ
ผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่กำหนดในประกำศนีแ้ ล้ว ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1) ในกรณีท่เี ป็ นกำรขอมติท่มี ีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เท่ำกัน ต้องได้รบั มติเสียง
ข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีท่เี ป็ นกำรขอมติท่มี ีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่วำ่ กรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีท่เี ป็ นกำรขอมติท่มี ีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รบั มติเสียงข้ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละ
ชนิดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพัน :
กำรแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสำระสำคัญที่เป็ นไปตำมและไม่ขดั หรือแย้งกับ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ท่อี อกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยดังกล่ำว ให้ถือว่ำข้อผูกพันส่วน
ที่แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ มีผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญำ
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กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ เรื่องที่กระทบ
ต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตำมข้อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน.
19/2554
(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนีด้ ว้ ยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมข้อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้อกำหนด
เกี่ยวกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุน
(ก) เป็ นกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสำระสำคัญสอดคล้องกับโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั มติโดยเสียงข้ำงมำกหรือมติ
พิเศษของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรือได้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนัน้ เหมำะสม มีควำมจำเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่วำ่ กรณีใด
ต้องกระทำเป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทัง้ ประทับตรำบริษัท
(ถ้ำมี) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนสำมำรถ
ตรวจดูได้ รวมทัง้ จัดส่งสรุปกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทัง้ เหตุผลและควำมจำเป็ นให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนพร้อมกับกำรส่งรำยงำนประจำปี ของ
กองทุนรวม
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. กำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร : มี
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรตกลงให้มีกำรระงับข้อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ในกรณีท่บี ริษัทจัดกำรปฎิบตั ิไม่เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้
และ/หรือหลักเกณฑ์ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดควำมเสียหำย
แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถนำข้อพิพำทเข้ำสู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร
ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในกำรเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเมื่อปรำกฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
22.1.1 หำกปรำกฏว่ำกองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่ำหน่วยลงทุนหรือมีผถู้ ือหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนดังนี ้
(1) จำนวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่ำ 35 รำยในวันทำกำรใด
(2) มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้แล้วทัง้ หมดโดยคำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่ำ 50 ล้ำนบำทในวันทำกำรใดและบริษัท
จัดกำรประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้

กองทุนเปิ ดกรุงศรียโุ รปอิควิตเี ้ ฮดจ์

27/09/2021

Page 99

22.1.2 เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีท่บี ริษัทจัดกำร กระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรจนก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ำที่ของตน
22.1.3 เมื่อได้รบั ควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึง่ ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้เเล้วทัง้ หมดของ
โครงกำรจัดกำรให้เลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
22.1.4 สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตั ิให้จดั ตัง้ และจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทั่วไป หำกปรำกฏว่ำ
(1) มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรือข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรที่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
(2) มีกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดกำรมิได้ปฏิบตั ิหรือดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทั่วไปตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรจัดส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชีช้ วนและกำรเสนอขำย
หน่วยลงทุน
22.2. กำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำร เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวม ดังต่อไปนี ้
22.2.1 ยุติกำรรับคำสั่งซือ้ และคำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนตัง้ แต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ 22.1
22.2.2 แจ้งให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้องทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ 22.1 โดยวิธีกำรดังนี ้
(ก) แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
(ข) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ค) แจ้งคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
22.2.3 จำหน่ำยทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวมดังกล่ำว ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถ
กระทำได้เพื่อชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
22.2.4 ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตำมข้อ 22.2.3 ให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิด
เหตุกำรณ์ตำมข้อ 22.1 และเมื่อได้ดำเนินกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่ำเป็ นกำรเลิกกองทุนรวมนัน้
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะจัดให้มีกำรชำระบัญชีโดยจะแต่งตัง้ ผูช้ ำระบัญชีท่สี ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ควำมเห็นชอบเพื่อดำเนินกำรรวบรวมทรัพย์สิน
จัดทำบัญชี จำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนรวม ชำระหนีส้ ิน และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของกองทุนรวม รวมทัง้ ทำกำรอย่ำงอื่นตำมที่จำเป็ นเพื่อชำระบัญชี
กองทุนรวมให้เสร็จสิน้ ทัง้ นี ้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
สำหรับค่ำใช้จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผูช้ ำระบัญชีจะดำเนินกำรเฉลี่ยคืน
เงินให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตำมสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตำมหลักฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงกำร
เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ ำระบัญชีจะทำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูช้ ำระบัญชีจะโอน
ทรัพย์สินคงค้ำงใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลังจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ บริษัทจัดกำรกำหนดให้ท่ที ำกำรของบริษัทจัดกำรเป็ นสถำนที่ชำระเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มำรับเงินหรือเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนรำยนัน้ ได้ หรือในกรณีท่ผี ถู้ ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทยและไม่ได้แจ้ง ไว้เป็ นอย่ำงอื่น
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บริษัทจัดกำรจะอ้ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็ นภูมิลำเนำ เพื่อบริษัทจัดกำรจะได้นำทรัพย์ดงั กล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ สำนักงำนวำงทรัพย์ และ
ดำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนตำมขัน้ ตอนให้เสร็จสิน้ ได้
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ำยข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่ำงผูถ้ ือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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หนังสือชีช้ วนส่ วนรั บรองความถูกต้ องครบถ้ วน
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด (“บริ ษัทจัดการ”) ได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวน
ฉบับนี ้ด้ วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมแล้ ว และบริ ษัทจัดการ
ขอรับรองว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิด และไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสําคัญ

ผู้มีอํานาจลงนาม…………………………………
(นางสาวสุดาภรณ์ งามวิไลกร)
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรียุโรปอิควิต้เี ฮดจ์ -

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

