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หน้ า 1

ส่ วนข้ อมูลสรุ ปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้ อผูกพัน
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน
ประเภทโครงการ :

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป ประเภทรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :
1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหุ้นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ/หรื อตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าว
อ้ างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรื อกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนจะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกจากทรัพย์สินตามข้ อ 1. ข้ างต้ น ในลักษณะที่ไม่ทําให้ กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรื อตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ย
ในรอบปี บญ
ั ชีน้อยกว่าร้ อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. บริ ษัทจัดการจะลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) หรื อตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ก็ต่อเมื่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ออกประกาศเกี่ยวกับการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งสัญ ญาซือ้ ขายล่วงหน้ าและตราสารหนี ท้ ี่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้ างอิงกับตัวแปร
ตลอดจนอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาหรื อตราสารดังกล่าว ทังนี
้ ้ ในการลงทุนในสัญญาหรื อตราสารดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดตามประกาศดังกล่าว
3. เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้ ลงทุนได้ ในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละ
ช่วงเวลา
4. การลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์ข้างต้ นต้ องไม่ทําให้ ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนรวมในหุ้นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนฯ มีมลู ค่าตํ่ากว่าร้ อยละ 65 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน
ฐานะการลงทุนสุทธิดงั กล่าว จะคํานวณจากผลรวมของมูลค่าการลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทจดทะเบียนทังหมด
้
หักด้ วยผลรวมของการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่ง
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (Derivatives) หรื อตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) ที่ลดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษัทจดทะเบียน
ทังนี
้ ้ การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าหรื อตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงดังกล่าว จะคํานวณตามขนาดของสัญญาหรื อตรา
สารนั ้น (notional amount) เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นสัญญาออปชัน จะคํานวณตามขนาดของสัญญาคูณกับค่าเดลต้ าของสัญญาออปชันแทน
5. ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริ ษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนีร้ วมด้ วย ทัง้ นี ้ โดยจะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสําคัญ
(5.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(5.2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้ รับคําสัง่ ขายคืน หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อเพื่อรอการลงทุน ทังนี
้ ้ ต้ องไม่
เกินกว่า 10 วันทําการ
ผลตอบแทนที่ผ้ ูลงทุน
จะได้ จากเงินลงทุน :

โอกาสที่จะได้ รับจากผลกําไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้ รับเมื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ กรณีลกู ค้ าที่เป็ นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี จากกําไรส่วนเกินดังกล่าว

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ นุ ระยะยาวอิควิต้ี -

***
บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 2
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที่สาํ คัญของกองทุน












มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มี
กองทุนรวมนี ้มีจํานวนเงินทุนโครงการ (fund size) เท่าใด
- 2,000 ล้ านบาท (หรื อ จํานวน 200 ล้ านหน่วย)
กองทุนรวมนี ้เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด
- เหมาะสมสําหรับเงินลงทุนของผู้มีเงินออมที่ยอมรับความเสี่ยงสูงในระยะสันได้
้ เพื่อโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาว และ
สามารถยอมรับผลขาดทุนได้ บางส่วน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็ นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ปี
ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน
- เนื่องจากกองทุนนี ้จะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารทุน เงินลงทุนของท่านอาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่
กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของบริ ษัทผู้ออกหุ้น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม หรื อปริ มาณการซื ้อ
ขายหุ้น
กองทุนรวมนี ้เป็ นกองทุนรวมที่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมที่ม่งุ เน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่ อย่างไร
- ไม่มีผ้ ปู ระกันเงินลงทุนและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
กองทุนรวมนี ้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
- วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีคือ วันที่ 30 มิถนุ ายน ของทุกปี

2. ข้ อกําหนดในการซือ้ ขายและโอนหน่ วยลงทุน












กองทุนรวมนี ้มีวิธีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
วิธีการขายหน่ วยลงทุน
- กองทุนไม่เปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ และ/หรือคําสัง่ สับเปลี่ยนเข้ าจากกองทุนอื่นทีม่ ิใช่ LTF ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563
วิธีการรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
ั ้ ่า ซึง่ สามารถทําได้ ทกุ วันทําการ
- โดยการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตามความประสงค์โดยไม่มีกําหนดมูลค่าและ/หรื อจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ภายในเวลา 15.30 น. ที่บริ ษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทจัดการ หรื อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ
ได้ แก่ ระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริ ษัทจัดการ หรื อระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ หรื อบมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็ นต้ น
กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
- บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ขายหน่วยลงทุนให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
เว้ นแต่ในกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้ วยเรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมนี ้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว และการ
หยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ไว้ อย่างไร
- กองทุนรวมนี ้มีข้อกําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว และการ
หยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ ระบุอยู่ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้ อ 10. ข้ อ 11. และข้ อ 12. ตามลําดับ
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
- เปิ ดให้ สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนทังเข้
้ าและออกจากกองทุนโดยให้ เป็ นไปตาม “ตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ.กรุงศรี
จํากัด” ซึง่ จะประกาศให้ ทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ (www.krungsriasset.com)
กองทุนรวมนี ้กําหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่างไร
- กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จดั ตั ้งขึ ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนที่ถือครองก่อนวันที่
้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้ นไป จึงสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ อย่างเสรี
1 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้ เว้ นแต่กรณีที่เป็ นหน่วยลงทุนที่ผ้ ลู งทุนสัง่ ซื ้อตังแต่
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลอเมริ กนั (US Person) และ/หรื อพลเมือง
สหรัฐอเมริกา (US Citizen) หรื อไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ จากช่องทางใด
- ท่านสามารถติดตามข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ นุ ระยะยาวอิควิต้ี -

***
บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 3
3. สิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
 กองทุนรวมนี ้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
- กองทุนรวมนี ้จะใช้ ระบบไร้ ใบสําคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิ ดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
- บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึง่ ได้ แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรื อ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน (Passbook) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้ โดยให้ เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้อาจถูกจํากัดสิทธิในเรื่ องใด ภายใต้ เงื่อนไขอย่างไร
- ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดไม่สามารถถือครองหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
เว้ นแต่ในกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้ วยเรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
- ผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ เป็ นบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับการยกเว้ นหรื อ
ผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการหรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่
เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับการยกเว้ นหรื อผ่อนผันจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม เว้ นแต่การเกินข้ อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หุ้นของบริ ษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที่ผ้ ถ
ู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการ
ดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริ ษัทจัดการเพิ่มเติม หรือไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ โดยวิธีที่บริ ษัทจัดการได้ เปิ ดเผยไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัท
จัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
 กองทุนรวมนี ้มีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสูก
่ ระบวนการ
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
- ผู้ลงทุนสามารถร้ องเรี ยนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207
- กองทุนรวมนี ้มีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้ าสูก่ ระบวนการดังกล่าว ในกรณีที่บริ ษัทจัดการปฎิบตั ิไม่
เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี ้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เกี่ยวข้ อง อันมีผลให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนําข้ อพิพาทเข้ าสูก่ ารพิจารณาตาม
กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
4. บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม


ข้ อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ ซึง่ อย่างน้ อยต้ องมีรายชื่อกรรมการและผู้บริ หาร จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
้
การบริ หารจัดการของบริ ษัท และมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- กรรมการของบริ ษัทจัดการ มี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
(1) นายพยุง ลีวงศ์เจริญ
(3) นายสุรจักษ์ โกฏิกลุ
(5) นายแดน ฮาร์ โซโน่
(7) นางสาวจิราพร โพธิ์ไพโรจน์

(2) นายฐิ ติวฒ
ุ ิ สุขพรชัยกุล
(4) นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์
(6) นางวรนุช เดชะไกศยะ
(8) นายเทซึ นาคากาวะ

- จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้
้
การบริหารจัดการของบริษัท 122 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 374,691 ล้ านบาท

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ นุ ระยะยาวอิควิต้ี -

***
บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 4


รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)
ชื่อ นามสกุล
(1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง
(2) นายศิระ คล่องวิชา
(3) นายวิพธุ เอื ้ออานันท์
(4) นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา
(5) นางสาวจิตอารี ย์ ฤทธิพนั ธ์
(6) นางสาวรุ่งอรุณ สมเจริญ
(7) ดร. ฐนิตพงศ์ ชื่นภิบาล
(8) นางสาวพรทิพา หนึง่ นํ ้าใจ
(9) นายฑิฆมั พร วิชยั ธรรมธร
(10) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล
(11) นางสาวรัมภารัจน์ ยุธานหัส
(12) นายสาธิต บัวชู
(13) นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์
(14) นายปี ติ ประติพทั ธิ์พงษ์
(15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์
(16) นายจาตุรันต์ สอนไว
(17) นายชูศกั ดิ์ อวยพรชัยสกุล
(18) นายพลสิทธิ์ อาหุนยั
(19) นายพงศ์สณ
ั ห์ อนุรัตน์
(20) นางสาววรดา ตันติสนุ ทร
(21) นายเกียรติศกั ดิ์ ปรีชาอนุสรณ์
(22) นายธนียะ เภาสู่
(23) นางสาวคุณธิดา ดนูพิพกั ษ์
(24) นายศุภศิษฎ์ เทียนสุกใส



ตําแหน่ ง
ประธานเจ้ าหน้ าที่กลุม่ การลงทุน
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี ้
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
รองประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
ผู้อํานวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการซื ้อขายหลักทรัพย์
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายกํากับและดูแลการปฏิบตั ิงาน
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หารความเสี่ยงด้ านการลงทุน
รองประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี ้
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้
ผู้จดั การกองทุนตราสารหนี ้
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้จดั การกองทุนต่างประเทศ
ผู้อํานวยการฝ่ ายการลงทุนทางเลือก
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์
นักวิเคราะห์

รายชื่อผู้จดั การกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทุนรวม รวมทังหน้
้ าที่ความ
รับผิดชอบของผู้จดั การกองทุนดังกล่าว
ชื่อ นามสกุล
นายวิพธุ เอื ้ออานันท์

ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ การทํางาน
- ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
และเศรษฐศาสตร์ , The University of - บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด
New South Wales
- บมจ. ธนาคารกรุ งไทย
- ปริ ญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักค้ าเงินตราต่างประเทศ

นายฑลิต โชคทิพย์พฒ
ั นา

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

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ นุ ระยะยาวอิควิต้ี -

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด

***
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ชื่อ นามสกุล
นายสาธิต บัวชู

ประวัตกิ ารศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี (การเงิน) (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน

นางสาวสาวิณี สุขศรี วงศ์

- ปริญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน)
จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บลจ. กรุงศรี จํากัด
- บลจ. กรุงศรี จํากัด

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์

นายปี ติ ประติพทั ธิ์พงษ์

- ปริญญาโท สาขาการเงิน
Rochester Institute of Technology,
New York
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายลูกค้ าบุคคลเเละบริ การ

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย์

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University - บลจ. กรุงศรี จํากัด
of Manchester, U.K.
- บลจ. กรุงศรี จํากัด
-ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
- บมจ. ธนาคารทิสโก้
และการบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

- ผู้จดั การกองทุนตราสารทุน
- นักวิเคราะห์การลงทุน
- เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทุน (registrar) และผู้ดแู ลผลประโยชน์ (trustee)
- รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท หลักทรัพย์เคที ซีมีโก้ จํากัด
บริ ษัท หลักทรัพย์ภทั ร จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ทรี นีตี ้ จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์ฟินนั ซ่า จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํากัด
- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ นุ ระยะยาวอิควิต้ี -

เบอร์ โทรศัพท์
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
02-620-2000
0-2646-9650
0-2658-5800
0-2343-9500, 0-2801-9100
0-2658-8888
0-2659-8000
0-2660-5000
0-2660-6677
***
บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (selling agent)
บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์คนั ทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
บริษัท หลักทรัพย์อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั่ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รี พบั บลิค จํากัด
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้ าซื ้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด
บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

เบอร์ โทรศัพท์
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
02-299-8000
02-659-3390
02-207-2100
02-861-4820
02-101-8544
02-352-5100
02-633-6000
02-009-8000
02-266-6698
02-026-5100
02-107-1664
02-022-1400
02-626-7000
0-2117-7878
0-2274-9400

- รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
- รายชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2128-2316
ทังนี
้ ้ นอกจากหน้ าที่ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังฯ
้ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้ าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย
5. ช่ องทางที่ผ้ ูลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้


ท่านสามารถทราบข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี ้ได้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรื อเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ นุ ระยะยาวอิควิต้ี -

***
บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด
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ปั จจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) :
ความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นอันเนื่องมาจากผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงิน รวมทังความสามารถในการทํ
้
ากําไรและนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทผู้ออกหุ้น ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อราคาซื ้อขายหุ้น
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสาร เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และติดตามข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทผู้ออกตราสารอย่างใกล้ ชิดและสมํ่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงผลการดําเนินงานหรื อฐานะทาง
การเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างมีนยั สําคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชําระหนีข้ องผู้ออกตราสาร (Credit Risk):
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชําระเงินต้ นและ/หรือดอกเบี ้ยได้ ตามที่กําหนดหรื อชําระไม่ครบตามจํานวนที่ได้ สญ
ั ญาไว้ หากมีเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ ้น จะส่งผลให้ ตราสารที่ลงทุนอาจมีมลู ค่าลดลงอย่างมาก
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คณ
ุ ภาพและความสามารถในการชําระหนี ้ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็ น
ประจําสมํ่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ ก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์
3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):
สภาวะตลาดของตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนได้ ตลอดเวลา โดยอาจขึ ้นอยู่กบั แนวโน้ มของอัตราดอกเบี ้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปั จจัยพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ ผล
ประกอบการของบริ ษัทผู้ออกตราสาร ปริ มาณการซื ้อขายหุ้น เป็ นต้ น ซึง่ ส่งผลให้ ราคาหุ้นที่กองทุนได้ ลงทุนไว้ อาจเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงได้ ตลอดเวลา
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์โดยมีสดั ส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคํานึงถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่ องของตราสาร (Liquidity Risk):
เนื่องจากสภาพและขนาดของตลาดหุ้นของประเทศไทยในปั จจุบนั ซึง่ เป็ นตลาดที่กําลังพัฒนา หุ้นต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุนอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซื ้อขายเปลี่ยน
มือของตราสารมีจํานวนครัง้ และปริ มาณน้ อย ซึง่ อาจขายหุ้นไม่ได้ ในช่วงเวลาที่ต้องการหรื ออาจไม่ได้ ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
แนวทางการบริ หารความเสี่ยง
บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้ สอดคล้ องกับประเภท ลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ มีความ
คล่องตัวในการบริ หารกองทุน ทังนี
้ ้ แนวทางการบริ หารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาตัดสินใจของบริ ษัทจัดการโดย
คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ นุ ระยะยาวอิควิต้ี -

***
บริษัท
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สรุ ปอัตราส่ วนการลงทุนของกองทุนเปิ ดกรุ งศรีห้ นุ ระยะยาวอิควิตี ้
อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ประเภททรั พย์ สนิ
1. ตราสารภาครัฐไทย
2. หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผ้ รู ับฝากหรื อผู้ออกตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่าง
หนึง่ ดังนี ้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็ นประกัน
4. ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
4.1 เป็ นตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ที่ผ้ ู
ออกจัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่ งประเทศที่ได้ รับ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
4.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และ
ไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ อง
เป็ นบุคคลดังนี ้
4.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมาย
ว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
4.2.3.2 ธนาคารออมสิน
4.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
4.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
4.3 เสนอขายในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้ องขึ ้น
ทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
5. ทรัพย์สินดังนี ้
5.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ
SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผ้ อู อกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทํา
ให้ มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขายใน SET)
5.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริ ษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย ซึง่ หุ้นของบริ ษัทดังกล่าวซื ้อ
ขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริ ษัทที่
อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื ้อขายใน
SET)
5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายตาม 5.1
5.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5.1 reverse repo
5.5.2 OTC derivatives

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ นุ ระยะยาวอิควิต้ี -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 10%
ไม่เกิน 20%

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
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5.6 หน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.6.1 จดทะเบียนซื ้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดาน
ซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก
การซื ้อขายใน SET)
5.6.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ าง
พื ้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที่สํานักงานกําหนด
5.7 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อจดทะเบียนซื ้อ
ขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มี
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
5.8 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 2 ที่จดทะเบียนซื ้อขายหรื ออยู่ใน
ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื ้อขายในกระดานซื ้อขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุน
ทัว่ ไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุที่อาจทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
6. หน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สํานักงาน
กําหนด และมีลกั ษณะตาม 5.6.1
7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้ อ 1. – ข้ อ 6. (SIP)

ไม่เกินอัตราดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 15% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรื อคูส่ ญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ประเภททรั พย์ สนิ
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุม่ กิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ น
คูส่ ญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึง่ ดังนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นํ ้าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนทรัพย์สนิ ดังนี ้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
อัตราส่ วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรัพย์ สนิ (product limit)
ประเภททรั พย์ สนิ
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่นิติบคุ คลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อ
คูส่ ญ
ั ญา ดังนี ้
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สนิ ที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse repo หรื อ
securities lending หรือ derivatives)

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ นุ ระยะยาวอิควิต้ี -

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี เว้ นแต่เป็ นกองทุน
รวมที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้ เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช่กบั กองทุนรวมที่อายุโครงการคงเหลือ <
6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ > 1 ปี
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2. ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ ดําเนินการให้ มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรื อมีเงื่อนไขให้
กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (แต่ไม่รวมถึงตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ า
แฝงซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอ
ขายตราสารหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตามข้ อ 7 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรือตรา
สารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
2.4.1 มีลกั ษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของข้ อ 4 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
2.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรื อไม่มี credit rating
3. reverse repo
4. securities lending
5. หน่วย CIS
6. หน่วย property
7. total SIP ซึง่ ได้ แก่
7.1 ทรัพย์สินตามข้ อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อ
คูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
7.2 ตราสารหนี ้ ตราสารกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรื อตราสารที่มีสญ
ั ญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง ที่มีอนั ดับ
ความน่าเชื่อที่ตวั ตราสารและ/หรือผู้ออกตราสารที่ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade/unrated)
8. derivatives ดังนี ้
8.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
8.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีม่ ิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)

รวมกันไม่เกิน 25%

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

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้ อน
จํากัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ นุ ระยะยาวอิควิต้ี -
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ข้ อมูลเพิ่มเติม :

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรีห้ นุ ระยะยาวอิควิต้ี -

***
บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 12
ตารางแสดงค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซอื ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุนหรื อกองทุนรวม
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม (1) (ร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
รายการที่เรียกเก็บ

ไม่ เกิน 2.3754
ไม่เกิน 2.1400
ไม่เกิน 0.0642
ไม่เกิน 0.1672
ไม่มี

1 ก.ค. 60 –
30 มิ.ย. 61
2.3473
2.1400
0.0401
0.1672
ไม่มี

เรี ยกเก็บจริง
1 ก.ค. 61 –
30 มิ.ย. 62
2.3473
2.1400
0.0401
0.1672
ไม่มี

1 ก.ค. 62 –
30 มิ.ย. 63
2.3473
2.1400
0.0401
0.1672
ไม่มี

ไม่เกิน 1.0700
ไม่เกิน 2.3754
ตามที่จ่ายจริ ง

2.3473
-

2.3473
-

2.3473
-

อัตราตามโครงการ

1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทัง้ หมดที่ประมาณการได้
 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์
 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ ได้
 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
ค่ าใช้ จ่ายในการซือ้ ขายหลักทรัพย์

ค่ าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่ งั ซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน (1) (ร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
เรี ยกเก็บจริง
อัตราตามโครงการ
1 ก.ค. 60 –
1 ก.ค. 61 –
1 ก.ค. 62 –
30 มิ.ย. 61
30 มิ.ย. 62
30 มิ.ย. 63
ไม่เกิน 0.25
ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

รายการที่เรียกเก็บ
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
 ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 0.50

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ า

ไม่เกิน 0.25

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ไม่เกิน 0.25

ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ ปั จจุบนั ไม่เรี ยกเก็บ

 ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เรี ยกเก็บจากผู้ทํารายการเมื่อมี

ตามที่จ่ายจริ ง

0.20

0.20

0.20 (3)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การสัง่ ซื ้อ ขาย หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ ากองทุน) (2)
 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ :
(1) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนข้ างต้ น เป็ นอัตราที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มหรื อภาษี ธุรกิจเฉพาะหรื อภาษี
อื่นใดแล้ ว
(2) เฉพาะค่าใช้ จ่ายในการซื ้อขายหลักทรัพย์ จะเริ่ มจัดเก็บจากผู้ถือหน่วยทันทีเมื่อมีการสัง่ ซื ้อ หรื อสัง่ ขายคืน หรื อ สัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขาย
ครัง้ แรก กองทุนจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมนี ้ โดยคํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน และนําเข้ ากองทุน ทังนี
้ ้ อัตราค่าใช้ จ่ายนีอ้ าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากตลาด
หลักทรัพย์มีการประกาศเปลี่ยนแปลง
(3) ปั จจุบนั เรี ยกเก็บในอัตราร้ อยละ 0.15 มีผลบังคับใช้ ตั ้งแต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็ นต้ นไป

ข้ อมูลอัตราส่ วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR)
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
PTR = 82.82%

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ นุ ระยะยาวอิควิต้ี -

***
บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 13
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่ อภาระผูกพันของกองทุนรวม

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2563
มูลค่ าตามราคาตลาด

% NAV

หลักทรัพย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
หุ้นสามัญ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การแพทย์
ขนส่งและโลจิสติกส์
ของใช้ สว่ นตัวและเวชภัณฑ์
เงินทุนและหลักทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ธนาคาร
ธุรกิจการเกษตร
บริ การรับเหมาก่อสร้ าง
ปิ โตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
พลังงานและสาธารณูปโภค
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
พาณิชย์
วัสดุก่อสร้ าง
อาหารและเครื่องดื่ม
เงินฝากธนาคาร
TRIS
Rate A
FITCH-LONG
Rate BBB
FITCH_TH-LONG
Rate AAA
อื่นๆ
เจ้ าหนี ้
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

2,387,386,012.67

100.25

119,966,250.00
172,515,650.00
6,337,600.00
96,237,664.94
211,126,550.00
186,640,950.00
50,543,300.00
67,800,207.10
11,704,950.00
573,497,330.00
115,661,430.00
285,126,250.00
51,122,500.00
229,502,220.00

5.04
7.24
0.27
4.04
8.86
7.84
2.12
2.85
0.49
24.08
4.86
11.97
2.15
9.64

37,509,243.51

1.57

7,574,030.01

0.32

164,519,887.11
(5,524,488.00)
(518,077.23)
(5,006,410.77)

6.91
(0.25)
(0.04)
(0.21)

มูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ

2,381,861,524.67

100.00

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ นุ ระยะยาวอิควิต้ี -

***
บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 14
คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
 ตราสารหนีร้ 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

คําอธิบาย
ความน่าเชื่อถือสูงที่สดุ และมีความเสี่ยงตํ่าที่สดุ
ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตํ่ามาก

ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงตํ่า

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้

ความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าระดับปานกลาง

ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ตํ่ามาก

มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี ้สูงทีส่ ดุ
C
CRD
D

CC
C
RD
D

ระดับเก็งกําไร (speculative grade)

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

ระดับการลงทุน (investment grade)

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

อยู่ในสภาวะผิดนัดชําระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถ
ชําระดอกเบี ้ยและคืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

 ตราสารหนีร้ ะยะสัน้
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

คําอธิบาย
ผู้ออกตราสารหนี ้มีสถานะทังทางด้
้
านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มี
สภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้ รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชําระหนี ้ที่ดีกว่า
อันดับเครดิตในระดับอื่น
ผู้อ อกตราสารหนี ม้ ี ส ถานะทัง้ ด้ า นการตลาดและการเงิน ที่ แข็ ง แกร่ งในระดับ ดี และมี
ความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสั ้นในระดับที่น่าพอใจ
ผู้ออกตราสารหนี ้มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสันในระดั
้
บที่ยอมรับได้
มีความสามารถในการชําระหนี ้ระยะสั ้นที่คอ่ นข้ างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสูงของความสามารถในการชําระหนี ้ได้ ตรงตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้
เป็ นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชาระหนี ้ โดยผู้ออกตราสารหนี ้ไม่สามารถชาระดอกเบี ้ยและ
คืนเงินต้ นได้ ตามกําหนด

หมายเหตุ
(1)
(2)

เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ ายนั ้น เพื่อจําแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
คําเสริมท้ าย (tha) จะระบุไว้ ตอ่ จากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสําหรับประเทศไทย

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ นุ ระยะยาวอิควิต้ี -

***
บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

หน้ า 15
ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
% ตามช่ วงเวลา

ผลการดําเนินงาน
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563

% ต่ อปี

ย้ อนหลัง
3 เดือน

ย้ อนหลัง
6 เดือน

ย้ อนหลัง
1 ปี

ย้ อนหลัง
3 ปี

KFLTFEQ

-17.04%

16.65%

-17.04%

-27.44%

-9.03%

-2.91%

4.54%

5.73%

ดัชนีชี ้วัด (Benchmark)*

-13.17%

20.52%

-13.17%

-19.56%

-2.12%

0.96%

9.02%

8.94%

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน

35.53%

24.07%

35.53%

26.29%

18.40%

16.66%

17.81%

20.48%

ความผันผวนของตัวชี ้วัด

37.62%

25.49%

37.62%

27.50%

17.94%

16.14%

16.56%

19.71%

หมายเหตุ:

ย้ อนหลัง ย้ อนหลัง
5 ปี
10 ปี

นับจากวันเริ่ม
โครงการ
(12 กรกฎาคม 2549)

Year to
Date

* ดัชนีชี ้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
** ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึง่ ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนต่อปี
เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ้ ได้ จดั ทําตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมของสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุน
กองทุนนีเ้ คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -53.59%
*กรณีกองทุนจัดตังไม่
้ ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ ้นนับตังแต่
้ จดั ตังกองทุ
้
น
การเปิ ดเผยข้ อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ 30 มิถุนายน 2563
- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุม่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ -

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลโดยตรงได้ ที่ www.krungsriasset.com

คําเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่ วยลงทุน
การพิจารณาร่างหนังสือชี ้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้มิได้ เป็ นการแสดงว่าสํานักงานได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชี ้ชวน
ของกองทุนรวม หรือได้ ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั ้น
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด เช่นเดียวกันกับที่
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จํากัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ซึง่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทังนี
้ ้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้ อมูลอื่นเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
ผู้ลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ไม่สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนไปจําหน่าย จ่าย โอน จํานํา หรื อนําไปเป็ นประกัน
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

- กองทุนเปิ ดกรุ งศรี ห้ นุ ระยะยาวอิควิต้ี -

***
บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด

ส่ วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน
และ
ส่ วนรายละเอียดข้ อผูกพัน

กองทุนเปิ ดกรุ งศรีห้ นุ ระยะยาวอิควิตี ้
Krungsri Equity LTF
(KFLTFEQ)
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ในเอกสำรฉบับนี ้ เว้ นแต่เนื ้อควำมจะแสดงให้ เห็นเป็ นควำมหมำยอื่น คำจำกัดควำมต่ำง ๆ ให้ มีควำมหมำยตำมที่ให้ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
โครงกำรจัดกำร หมำยถึง โครงกำรจัดกำรกองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
กองทุน หมำยถึง กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
หน่วยลงทุน หมำยถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
บริษัทจัดกำร หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ หมำยถึง ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงศรี จำกัด
ผู้สนับสนุน หมำยถึง ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้ รับกำรจดทะเบียนหรือได้ รับอนุญำตให้ ทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทขึ ้นทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มหี ลักทรัพย์ซื ้อขำยในศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์กรุงเทพ
ตลำดหลักทรัพย์ หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันทำกำร หมำยถึง วันเปิ ดทำกำรตำมปกติของธนำคำรพำณิชย์
วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ในรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
คำเสนอซื ้อ หมำยถึง คำเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจกำรเป็ นกำรทัว่ ไปที่ผ้ ทู ำคำเสนอซื ้อต้ องปฏิบตั ิตำมประกำศว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำร ใน
กำรเข้ ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจกำร
มูลค่ำหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหำรด้ วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทำกำรที่คำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ บวกด้ วย ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หมำยถึง มูลค่ำหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ หักด้ วยค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี )
กำไร หมำยถึง กำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำน และกำไรสะสมทุกรำยกำร
แก้ ไขรำคำย้ อนหลัง หมำยถึง แก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องโดยแก้ ไขรำคำย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่รำคำหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ องจนถึงปั จจุบนั
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนที่มีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง หรือกำรจ่ำยเงินซึง่ มี
มูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนทีถ่ กู ต้ องแทนกำรเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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บริษัทย่อย หมำยถึง บริษัทจำกัดที่ตลำดหลักทรัพย์จดั ตังขึ
้ ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจำกัด
นัน้
กิจกำร หมำยถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื ้อขำยในศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหำชน จำกัด
สถำบันกำรเงิน หมำยถึง สถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถำบันกำรเงิน
สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญำตและจดทะเบียนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทำ
กำรส่งเสริมและพัฒนำธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรลงทุน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
มติพิเศษ หมำยถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ ำร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้ ำงมำก หมำยถึง มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้ ำงมำกของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ ำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ ส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
คาอธิบายศัพท์ เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคาย่ อและความหมายของคาย่ อ รวมถึงคาศัพท์ ท่ปี รากฏในหัวข้ อ
ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์
“กลุ่มกิจกำร” หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทสี่ ภำวิชำชีพบัญชีกำหนดให้ จดั ทำงบกำรเงินรวม
“กองทุนฟื น้ ฟู” หมำยถึง กองทุนเพื่อกำรฟื น้ ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธนำคำรแห่งประเทศไทย
“กองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย” หมำยถึง กองทุนรวมอีทีเอฟที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำตลำดพันธบัตรสกุลเงินท้ องถิ่นในภูมิภำคตำมโครงกำรจัดตัง้
กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตำมมติของที่ประชุมกลุ่มธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia and
Pacific Central Banks (EMEAP)
“กองทุน AI” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)
“กองทุน buy & hold” หมำยถึง กองทุนรวมที่ม่งุ เน้ นลงทุนเพียงครัง้ เดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ จนครบกำหนดอำยุของทรัพย์สิน หรือครบอำยุของ
รอบกำรลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอำยุของกองทุนรวม
“กองทุน CIS ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเป็ นโครงกำรลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment
scheme) ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำกองทุนดังกล่ำวจะจัดตังในรู
้ ปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่
จัดตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
“กองทุน ETF ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทุน exchange traded fund ที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
“กองทุน infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ ำงพื ้นฐำนของประเทศต่ำง ๆ ซึง่ ได้ แก่
1. กองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้ วยทรัสต์เพื่ อธุรกรรมในตลำดทุน
2. กองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนต่ำงประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้ ำงพื ้นฐำนตำม 1. ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำกองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนดังกล่ำวจะจัดตังในรู
้ ปบริษัททรัสต์ หรือรูปอื่นใด
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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“กองทุน LTF” หมำยถึง กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund) ที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
“กองทุน private equity” หมำยถึง กิจกำรเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อำจจัดตังขึ
้ ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด และมีลกั ษณะของ
กิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี ้
1. กิจกำรเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยกำรกำหนดกำรจัดกำรเงินทุนของกิจกำรเงิน
ร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ นกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจกำรเงินร่วมลงทุนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะครบถ้ วน ดังนี ้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตังแต่
้ 2 รำยขึ ้นไป ทังนี
้ ้ ต้ องมิได้ เป็ นไปเพื่อแสวงหำประโยชน์จำกกำรจัดกำรทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นกำรเฉพำะ
(ข) มีกำรมอบหมำยให้ บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผู้จดั กำรเงินทุนและทรัพย์สินทีเ่ กิดจำกเงินทุน
(ค) มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรอื่นผ่ำนกำรเข้ ำทำสัญญำกำรลงทุนในหุ้นหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินที่ก่อให้ เกิดสิทธิในกำรได้ มำซึง่ หุ้นของกิ จกำร
นันในภำยหลั
้
ง โดยมีส่วนในกำรกำกับดูแลแผนธุรกิจกำรดำเนินงำนหรือกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดในลักษณะทีส่ ะท้ อนถึง
กำรมีบทบำทต่อกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรดังกล่ำว
“กองทุน property” หมำยถึง กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับอสังหำริมทรัพย์ซงึ่ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้ บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์กำรจัด กำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
3. foreign REIT
“กองทุน UI” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)
“กำรลดควำมเสี่ยง” หมำยถึง กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรลงทุนโดยกำรเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำใน derivatives ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหำผลประโยชน์โดยกำรเก็งกำไร (speculate)
2. มีผลให้ ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นกำรลดควำมเสี่ยงทัว่ ไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของทรัพย์สินที่ต้องกำรลดควำมเสี่ยง
4. สำมำรถลดควำมเสี่ยงได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
“โครงกำร” หมำยถึง โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม
“เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก” หมำยถึง ทรัพย์สินดังนี ้
1. เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอื่นที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับเงินฝำก
2. สลำกออมทรัพย์ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธนำคำรออมสิน
“เงินฝำกอิสลำม” หมำยถึง ข้ อตกลงที่เป็ นไปตำมหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้ กบั เงินฝำก โดยคู่สญ
ั ญำที่เทียบเคียงได้ กบั ผู้ฝำก
สำมำรถเรียกคืนเงินต้ นจำกคูส่ ญ
ั ญำฝ่ ำยที่เทียบเคียงได้ กบั ผู้รับฝำกได้ เต็มจำนวน ณ เวลำใด ๆ
“ดัชนีกลุ่มสินค้ ำโภคภัณฑ์” หมำยถึง ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้ ำโภคภัณฑ์หลำยชนิด
“ดัชนีเงินเฟ้อ” หมำยถึง ดัชนีที่จดั ทำขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้ อนอัตรำเงินเฟ้อ
“ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน” ตรำสำรทำงกำรเงินที่มีเงื่อนไขให้ แปลงสภำพเป็ นหุ้นได้
“ตรำสำรภำครัฐไทย” หมำยถึง ตรำสำรดังนี ้
1. ตัว๋ เงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบำล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงกำรคลังหรือกองทุนฟื น้ ฟูเป็ นผู้มีภำระผูกพัน
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“ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ” หมำยถึง ตรำสำรที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตรำสำรภำครัฐไทยที่รัฐบำลต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรกลำง หรือ
หน่วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ เป็ นผู้ออกหรือผู้ค ้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ของประเทศนัน้
“ตรำสำร Basel III” หมำยถึง ตรำสำรเพื่อกำรนับเป็ นเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือต่ำงประเทศ ที่มีกำรอ้ ำงอิงจำก
หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลสถำบันกำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)
“ตลำดซื ้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ” หมำยถึง ศูนย์กลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จดั ให้ มีขึ ้นเพื่อกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศ โดยมีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้
1. มีกำรรวบรวมคำเสนอซื ้อเสนอขำยหลักทรัพย์จำกผู้เสนอซื ้อหลำยรำยและผู้เสนอขำยหลำยรำย
2. มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้ มีระบบ ซึง่ กำหนดเกี่ยวกับวิธีกำรในกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ไว้ เป็ นกำรล่วงหน้ ำ โดยผู้ให้ บริกำรไม่อำจใช้ ดลุ ยพินิจใน
กำรจัดกำรซื ้อขำยเป็ นประกำรอื่น และผู้เสนอซื ้อเสนอขำยยินยอมที่จะผูกพันตำมหลักเกณฑ์หรือระบบนัน้
“ธปท.” หมำยถึง ธนำคำรแห่งประเทศไทย
“ธพ.” หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย์
“บค.” หมำยถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
“บง.” หมำยถึง บริษัทเงินทุน
“บล.” หมำยถึง บริษัทหลักทรัพย์
“บลจ.” หมำยถึง บล. ที่ได้ รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนรวม หรือกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
“บริษัทจดทะเบียน” หมำยถึง บริษัททีม่ ีหลักทรัพย์ที่ได้ รับกำรจดทะเบียนหรือได้ รับกำรอนุญำตให้ ทำกำรซื ้อขำยได้ ใน SET
“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดทำและเปิ ดเผย
ล่ำสุด ทังนี
้ ้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้ พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นทีป่ รำกฏในบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นล่ำสุด
“บริษัทใหญ่” หมำยถึง บริษทั ใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรจัดทำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจัดทำและเปิ ดเผย
ล่ำสุด ทังนี
้ ้ หำกไม่มีงบกำรเงินรวมให้ พิจำรณำตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นทีป่ รำกฏในบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นล่ำสุด
“แบบ filing” หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงซึง่ กำหนดให้ เป็ นหลักทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยกำรกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
“ผู้มีภำระผูกพัน” หมำยถึง ผู้ที่มีภำระผูกพันในกำรชำระหนี ้ตำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย ผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้ค ้ำ
ประกัน แล้ วแต่กรณี
“ศูนย์ซื ้อขำยderivatives” หมำยถึง ศูนย์ซื ้อขำยดังนี ้
1. ศูนย์ซื ้อขำย derivatives ที่ได้ รับใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้ วยสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ
2. ศูนย์ซื ้อขำย derivatives ซึง่ จัดตังขึ
้ น้ และให้ บริกำรได้ ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศและได้ รับกำรยอมรับจำกสำนักงำน
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“หน่วย CIS” หมำยถึง หน่วยของกองทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภำยใต้ บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ
“หน่วย infra” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับโครงสร้ ำงพื ้นฐำนซึง่ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
2. กองทุนโครงสร้ ำงพื ้นฐำนต่ำงประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำย ต่ำงประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุนในลักษณะทำนองเดียวกับกองทุน
โครงสร้ ำงพื ้นฐำนตำม 1. ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำจะจัดตังในรู
้ ปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“หน่วย private equity” หมำยถึง หน่วยของกิจกำรเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้ แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตรำสำรหรือหลักฐำนแสดงสิทธิในทรัพย์สนิ
ของกิจกำรเงินร่วมลงทุนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้ ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำกิจกำรดังกล่ำวจะจัดตังขึ
้ ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
1. กิจกำรเงินร่วมลงทุนที่กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยกำรกำหนดกำรจัดกำรเงินทุนของกิจกำรเงิน
ร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ นกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจกำรเงินร่วมลงทุนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะครบถ้ วน ดังนี ้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตังแต่
้ 2 รำยขึ ้นไป ทังนี
้ ้ ต้ องมิได้ เป็ นไปเพื่อแสวงหำประโยชน์จำกกำรจัดกำรทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นกำรเฉพำะ
(ข) มีกำรมอบหมำยให้ บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผู้จดั กำรเงินทุนและทรัพย์สินทีเ่ กิดจำกเงินทุน
(ค) มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรอื่นผ่ำนกำรเข้ ำทำสัญญำกำรลงทุนในหุ้นหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินที่ก่อให้ เกิดสิทธิในกำรได้ มำซึง่ หุ้นของกิจกำร
นันในภำยหลั
้
ง โดยมีส่วนในกำรกำกับดูแลแผนธุรกิจ กำรดำเนินงำนหรือกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดในลักษณะทีส่ ะท้ อ นถึง
กำรมีบทบำทต่อกำรดำเนินธุรกิจของกิจกำรดังกล่ำว
“หน่วย property” หมำยถึง หน่วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้ องกับอสังหำริมทรัพย์ซงึ่ อยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ภำยใต้ บงั คับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลำดทุน
3. foreign REIT
“หุ้นกู้ระยะสัน”
้ หมำยถึง หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลำชำระหนี ้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุ้นกู้
“B/E” หมำยถึง ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange)
“benchmark” หมำยถึง ตัวชี ้วัดของกองทุน ซึง่ เป็ นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ ำงขวำงและสอดคล้ องกับนโยบำยกำรลงทุน
ของกองทุนนัน้
“CIS operator” หมำยถึง บุคคลดังนี ้
1. บลจ.ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผู้ทำหน้ ำที่บริหำรจัดกำรกองทุน CIS ต่ำงประเทศ
“concentration limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีสว่ นได้ เสียในกิจกำรทีล่ งทุน
“counterparty limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คสู่ ญ
ั ญำ
“CRA” หมำยถึง สถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน เว้ นแต่ที่กำหนดไว้ เป็ นกำรเฉพำะใน
ภำคผนวก 5 ส่วนที่ 5
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“credit derivatives” หมำยถึง derivatives ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรเคลื่อนย้ ำยควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตของทรัพย์สินที่ได้ รับกำรประกันควำมเสี่ยงจำก
คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งไปยังคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคู่สญ
ั ญำฝ่ ำยหนึ่งซึง่ มีภำระผูกพันที่จะต้ องชำระเงินให้ แก่ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ง เมื่อ
เกิดเหตุกำรณ์ที่มีผลต่อกำรชำระหนี ้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้ รับกำรประกันควำมเสี่ยง จะได้ รับผลตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมสำหรับกำรมี
ภำระผูกพันดังกล่ำว
“credit event” หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ตำมที่ระบุในข้ อตกลงของตรำสำรหรือสัญญำ
“credit rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่จดั ทำโดย CRA ซึง่ เป็ นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ตำมตรำสำรหรือสัญญำ
“currency risk” หมำยถึง ควำมเสี่ยงด้ ำน FX
“delta” หมำยถึง อัตรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสัญญำ กับรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสัญญำ แล้ วแต่กรณี
“derivatives” หมำยถึง สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ
“derivatives on organized exchange” หมำยถึง derivatives ที่ซื ้อขำยในศูนย์ซื ้อขำย derivatives
“discount rate” หมำยถึง อัตรำส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่มีกำรลงทุนที่จะใช้ ในกำรคำนวณมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรนัน้
“DW” หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (Derivative Warrants)
“foreign REIT” หมำยถึง กองทรัสต์หรือกองอสังหำริมทรัพย์ที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักในกำรลงทุน ในอสังหำริมทรัพย์
หรือในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำกองทรัสต์หรือกองดังกล่ำวจะจัดตังในรู
้ ปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่น ใด
“FX” หมำยถึง อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Exchange)
“GMS” หมำยถึง ประเทศกลุ่มอนุภมู ิภำคลุ่มแม่น ้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้ แก่ รำชอำณำจักรกัมพูชำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรัฐประชำชนจีน (เฉพำะมณฑลยูนนำน)
“group limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมกลุ่มกิจกำร โดยกำรนำอัตรำส่วนกำรลงทุนในแต่ละบริษทั ที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรมำคำนวณ
รวมกัน
“guarantor rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้มีภำระผูกพันในฐำนะผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้ำประกัน
“international scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้ เปรียบเทียบระหว่ำงประเทศ
“investment grade” หมำยถึง credit rating ในระดับที่สำมำรถลงทุนได้
“IOSCO” หมำยถึง International Organization of Securities Commissions
“IPO” หมำยถึง กำรเสนอขำยตรำสำรต่อประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไปในครัง้ แรก (Initial Public Offering)
“issue rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
“issuer rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรหรือคู่สญ
ั ญำ
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“market price” หมำยถึง มูลค่ำตำมรำคำตลำด
“MF” หมำยถึง กองทุนรวม (Mutual Fund)
“MMF” หมำยถึง กองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)
“national scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้ เปรียบเทียบภำยในประเทศ
“NAV” หมำยถึง มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
“net exposure” หมำยถึง มูลค่ำกำรลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่ำเป็ นกำรลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้ อมผ่ำนกำรลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำที่ให้
ผลตอบแทนโดยอ้ ำงอิงอยู่กบั ทรัพย์สิน ซึง่ เป็ นผลให้ กองทุนมีควำมเสี่ยงในทรัพย์สินนัน้
“Non-retail MF” หมำยถึง กองทุนรวมที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังหมดเป็
้
นผู้ลงทุนประเภทสถำบัน ซึง่ อยู่ภำยใต้ บงั คับของประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์กำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล
“notional amount” หมำยถึง มูลค่ำตำมหน้ ำสัญญำของ derivatives
“obligation” หมำยถึง ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตำม credit derivatives อ้ ำงอิงถึง (obligation category & obligation
characteristics)
“options” หมำยถึง สัญญำที่มีลกั ษณะตำม (3) ของนิยำม “สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ” ในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ พ.ศ.
2546
“OTC derivatives” หมำยถึง derivatives ซึง่ ซื ้อขำยนอกศูนย์ซื ้อขำย derivatives
“P/N” หมำยถึง ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน (Promissory Note)
“portfolio duration” หมำยถึง อำยุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึง่ ได้ จำกกำรคำนวณค่ำตำมมำตรฐำนสำกล
“product limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สนิ
“PVD” หมำยถึง กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ (Provident Fund)
“regulated market” หมำยถึง ศูนย์กลำงที่จดั ช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ค้ำเพื่อให้ เกิดกำรเจรจำต่อรองซื ้อขำยตรำสำรระหว่ำงกันได้ รวมทัง้ ให้ ข้อมูล
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับตรำสำรนัน้ โดยศูนย์กลำงดังกล่ำวอยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ทำหน้ ำที่กำกับดูแลด้ ำนหลักทรัพ ย์หรือตรำสำร
ที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์
“repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญ
ั ญำซื ้อคืน (repurchase agreement)
“retail MF” หมำยถึง กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (retail Mutual Fund)
“reverse repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรซื ้อโดยมีสญ
ั ญำขำยคืน (reverse repurchase agreement)
“SBL” หมำยถึง ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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“securities lending” หมำยถึง ธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์
“SET” หมำยถึง ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“share warrants” หมำยถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
“single entity limit” หมำยถึง อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ
“SIP” หมำยถึง Specific Investment Products
“SN” หมำยถึง ตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note)
“sovereign rating” หมำยถึง อันดับควำมน่ำเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผ้ อู อกตรำสำรมีถิ่นที่อยู่ ซึง่ เป็ นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผิดนัดชำระ
หนี ้ของรัฐบำลของประเทศนัน้
“TBMA” หมำยถึง สมำคมตลำดตรำสำรหนี ้ไทย (Thai Bond Market Association)
“TSFC” หมำยถึง บล. ที่ได้ รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรให้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
“TSR” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในกำรซื ้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
“underlying” หมำยถึง สินค้ ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้ำงอิง
“WFE” หมำยถึง World Federation of Exchanges
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงกำรจัดกำร (ไทย) : กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
1.2. ชื่อโครงกำรจัดกำร (อังกฤษ) : Krungsri Equity LTF
1.3. ชื่อย่อ : KFLTFEQ
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) :
ไม่มี
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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1.10. ลักษณะโครงกำร : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
1.11. ลักษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จำนวนเงินทุนของโครงกำร : 2,000,000,000.00 บำท
2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงกำร) :
2.3. มูลค่ำที่ตรำไว้ ต่อหน่วย : 10 บำท
2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 200,000,000 หน่วย
2.5. รำคำของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก : 10.0000 บำท
2.6. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อครัง้ แรก : 2,000.00 บำท
2.7. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป : 2,000.00 บำท
2.8. มูลค่ำขันต
้ ่ำของกำรสัง่ ขำยคืน : 0.00 บำท
2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขันต่
้ ำของกำรสัง่ ขำยคืน : 0 หน่วย
2.10. มูลค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ : 0.00 บำท
2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ : 0 หน่วย
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่ างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า ประเภทและอัตราส่ วนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรั พย์ สินอื่น หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอ่ นื ที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงกำร :
เพื่อระดมทุนจำกผู้ลงทุนทัว่ ไปและนำเงินไปลงทุนในตรำสำรแห่งทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในระยะยำว
3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกำรลงทุนรวม : ตรำสำรแห่งทุน
3.3. ประเภทกองทุนรวมตำมลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund : LTF)
3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มคี วำมเสี่ยงต่ำงประเทศ
กำรกำหนดสัดส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :
3.5. นโยบำยกำรกู้ยืม (ถ้ ำมี) :
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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3.6. กำรลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของกำรลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ : ที่มิได้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยง (Non-Hedging)
มีนโยบำยกำรลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้ อน
3.6.2 วิธีกำรในกำรคำนวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตรำส่วนกำรลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00
3.7. กำรลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์กำรบริหำรกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ ผลประกอบกำรสูงกว่ำดัชนีชี ้วัด (active management)
3.9. ดัชนีชี ้วัด/อ้ ำงอิง (Benchmark) :
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):100.00
หมำยเหตุ:
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ ริษัทจัดกำรเห็นควรและเหมำะสม ซึง่ อยู่ภำยใต้ กรอบนโยบำยกำรลงทุนที่
กำหนด โดยบริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลและแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงชัดเจนถึงวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัด คำอธิบำยเกี่ยวกับตัวชี ้วัด
และเหตุผลในกำรเปลี่ยนตัวชี ้วัดดังกล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำทีผ่ ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกข้ อมูล ในกำร
ตัดสินใจลงทุนได้
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดเพื่อให้ เป็ นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและข้ อกำหนดของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน และ/หรือ ประกำศ
ข้ อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรวัดผลกำรดำเนินงำนของกองทุนรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตัวชี ้วัดในกำรใช้
เปรียบเทียบในกรณีทผี่ ้ อู อกตัวดัชนีของตัวชี ้วัดไม่ได้ จดั ทำหรือเปิ ดเผยข้ อมูล/อัตรำดังกล่ำวอีกต่ อไป โดยบริษัทบริษทั จัดกำรจะแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร ภำยในเวลำทีผ่ ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกข้ อมูลกำร
ตัดสินใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้ อน
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกับนโยบำยกำรลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
1. กองทุนมีนโยบำยกำรลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หุ้นสำมัญของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์และ/หรือตรำสำรแห่งทุนซึง่ ผลตอบแทนของตรำสำร
ดังกล่ำวอ้ ำงอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่ำร้ อยละ
65 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนจะมีกำรลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกจำกทรัพย์สินตำมข้ อ 1. ข้ ำงต้ น ในลักษณะที่ไม่ทำให้ กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตรำสำรแห่งทุน
โดยเฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชีน้อยกว่ำร้ อยละ 65 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. บริษัทจัดกำรจะลงทุนในสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) หรือตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) ก็ต่อเมื่อ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ ออกประกำศเกี่ยวกับกำรลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำและตรำสำรหนี ้ที่มีกำรจ่ำยผลตอบแทนอ้ ำงอิง
กับตัวแปร ตลอดจนอัตรำส่วนกำรลงทุนในสัญญำหรือตรำสำรดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ในกำรลงทุนในสัญญำหรือตรำสำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิใ ห้
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดตำมประกำศดังกล่ำว
3. เงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดให้ ลงทุนได้ ในสัดส่วนที่เ หมำะสม
ของแต่ละช่วงเวลำ
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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4. กำรลงทุนหรือแสวงหำประโยชน์ข้ำงต้ นต้ องไม่ทำให้ ฐำนะกำรลงทุนสุทธิของกองทุนรวมในหุ้นสำมัญของบริษัทจดทะเบียนฯ มีมลู ค่ำตำ่ กว่ำร้ อยละ
65 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิโดยเฉลี่ยรอบปี บญ
ั ชีของกองทุน
ฐำนะกำรลงทุนสุทธิดงั กล่ำว จะคำนวณจำกผลรวมของมูลค่ำกำรลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัทจดทะเบียนทังหมด
้
หักด้ วยผลรวมของกำรลงทุนหรือมีไ ว้
ซึง่ สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (Derivatives) หรือตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) ที่ลดควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนใน
หุ้นสำมัญของบริษัทจดทะเบียน
ทังนี
้ ้ กำรลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำหรือตรำสำรที่มีลกั ษณะของสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝงดังกล่ำว จะคำนวณตำมขนำดของสัญญำหรือ
ตรำสำรนัน้ (notional amount) เว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นสัญญำออปชัน จะคำนวณตำมขนำดของสัญญำคูณกับค่ำเดลต้ ำของสัญญำออปชันแทน
5. ในกำรคำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรอำจไม่นบั ช่วงระยะเวลำดังนี ้รวมด้ วย ทังนี
้ ้ โดยจะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสำคัญ
(5.1) ช่วงระยะเวลำ 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
(5.2) ช่วงระยะเวลำที่ต้องใช้ ในกำรจำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจำกได้ รับคำสัง่ ขำยคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอกำรลงทุน ทังนี
้ ้ ต้ อง
ไม่เกินกว่ำ 10 วันทำกำร
3.12. รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :
ไม่มี
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หรือ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบหรือมีประกำศแก้ ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือกำรหำดอกผล
โดยวิธีอื่น
ส่ วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities)
1. ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้ อ 3.13.1 ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ครบถ้ วน ดังนี ้
1.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ ผ้ ลู งทุนมีภำระผูกพันมำกกว่ำมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำร
1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ นตัว๋ แลกเงิน หรือ ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ำมเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ ดำเนินกำรให้ มีกำรรับโอนสิทธิ
เรียกร้ องในตรำสำรได้ ตำมวิธีกำรที่กฎหมำยกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ กองทุนสำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้ )
1.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตรำสำรที่ถกู ต้ องครบถ้ วนและมีกำรปรับปรุงเป็ นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ ซึง่ บริษัทจัดกำรสำมำรถเข้ ำถึงได้ เพื่อนำมำประกอบกำร
พิจำรณำตัดสินใจลงทุนได้ อย่ำงสม่ำเสมอ และมีข้อมูลรำคำทีส่ ะท้ อนมูลค่ำยุติธรรม โดยข้ อมูลดังกล่ำวต้ องอ้ ำงอิงจำกแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ซงึ่ จัดทำ
ตำมหลักวิชำกำรอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสำกล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนของตรำสำรเพิ่มเติมจำกที่กำหนดในข้ อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็ นกำรลงทุนในตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่ออกตรำสำรดังกล่ำวเพื่อชำระหนี ้กำรค้ ำ ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ดังกล่ำวต้ อง
มีกำรรับอำวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี ้
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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(1) ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
(2) ธนำคำรออมสิน
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
(5) ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
(6) ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย
(7) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
(8) สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝำกตำม (1) – (7)
ทังนี
้ ้ กำรอำวัลหรือกำรรับรองดังกล่ำวต้ องเป็ นกำรอำวัลหรือกำรรับรองผู้สงั่ จ่ำยหรือผู้ออกตัว๋ ทังจ
้ ำนวนรวมถึงดอกเบี ้ย (ถ้ ำมี) ตำมที่ระบุไว้ ในตัว๋ แลก
เงิน หรือ ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ด้ วย
2.2 กำรลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (Structured Note) ต้ องเป็ นไปตำมเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี ้
2.2.1 ตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง มีกำรจ่ำยผลตอบแทนโดยอ้ ำงอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives ตำมที่
ระบุในส่วนที่ 6 ข้ อ 1
2.2.2 หำกกำรลงทุนในตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง จะมีผลทำให้ กองทุนต้ องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนัน้ ต้ องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุน
สำมำรถลงทุนได้ เว้ นแต่เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกลซึง่ กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สินที่
สำมำรถเปลี่ยนมือได้ โดยก่อนกำรลงทุน บริษัทจัดกำรต้ องจัดให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรลงทุนที่อำจทำให้ กองทุนต้ องรับมอบทรัพย์ สินดังกล่ำว
ไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
2.2.3 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝงซึง่ มีข้อกำหนดห้ ำมเปลี่ยนมือ ผู้ออกตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝงต้ องยินยอมให้
กองทุนสำมำรถไถ่ถอนตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝงดังกล่ำวก่อนครบอำยุเมื่อบริษัทจัดกำรร้ องขอได้
2.2.4 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝงซึง่ เสนอขำยในประเทศ บริษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรจัดให้ มีข้อตกลงกับผู้ออกตรำสำรที่มี
สัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝงดังต่อไปนี ้ก่อนกำรลงทุน
2.2.4.1 ให้ ผ้ อู อกตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝงคำนวณและแจ้ งมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝงไปยัง TBMA ทุกวันที่
15 และวันสุดท้ ำยของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่วนั ดังกล่ำวเป็ นวันหยุดทำกำรของบริษัทจัดกำรให้ คำนวณและแจ้ งมูลค่ำยุติธรรมภำยในวันทำกำร
ถัดไป
2.2.4.2 ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อรำคำของตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝงอย่ำงมีนยั สำคัญ ให้ ผ้ อู อกตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ ำแฝงคำนวณและแจ้ งมูลค่ำยุตธิ รรมของตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝงไปยัง TBMA ทันที
ควำมในวรรคหนึ่งไม่นำมำใช้ บงั คับกับกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝงซึง่ ขึ ้นทะเบียนกับ TBMA และมีกำรเสนอขำยตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยตรำสำรหนี ้ที่ออกใหม่
ส่ วนที่ 2 : ทรัพย์ สินประเภทหน่ วย CIS และหน่ วย property
กรณีเป็ นหน่วยที่กำรออกอยู่ภำยใต้ บงั คับกฎหมำยไทย ต้ องมีคณ
ุ สมบัติและหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังนี ้
1. กรณีเป็ นหน่วย CIS และหน่วย property
1.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกำหนดสำหรับตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1 ข้ อ 1.2 และ ข้ อ 1.3
1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่ำวต้ องมีนโยบำยกำรลงทุนดังนี ้ (ไม่ใช้ กบั กำรลงทุนในหน่วย CIS ของ
กองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)
1.2.1 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินซึง่ เป็ นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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1.2.2 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน้
1.2.3 มีกำรลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้ วิธีคำนวณตำมสัดส่วน (pro rata) แล้ วได้ ผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของ
กองทุนนัน้
1.2.4 มีกำรลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน้
2. กรณีเป็ นหน่วย CIS นอกเหนือจำกที่กำหนดในส่วนที่ 2 ข้ อ 1
2.1 มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกำหนดสำหรับตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ข้ อ 1.1 ข้ อ 1.2 และ ข้ อ 1.3
2.2 จดทะเบียนซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ส่ วนที่ 3 : ทรัพย์ สินประเภทเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่ าเงินฝาก
ต้ องเป็ นเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกของผู้รับฝำกดังนี ้
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมำชิก
10. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ ที่มีลกั ษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝำกตำม 1. – 9.
ส่ วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้ โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)
กำรลงทุนใน reverse repo ต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. คู่สญ
ั ญำ ต้ องเป็ นนิติบคุ คลดังนี ้ทีส่ ำมำรถเข้ ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน reverse repo ได้ ตำมกฎหมำยไทย
1.1 ธนำคำรพำณิชย์
1.2 บริษัทเงินทุน
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.4 บริษัทหลักทรัพย์
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนำคำรแห่งประเทศไทย
1.7 กองทุนเพื่อกำรฟื น้ ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้ วยธนำคำรแห่งประเทศไทย
1.8 นิติบคุ คลที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น
1.9 ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้ วยวิธีกำรงบประมำณ
2. ตรำสำรที่ใช้ ในกำรทำ reverse repo ต้ องเป็ นตรำสำรดังนี ้
2.1 ตรำสำรภำครัฐไทยและตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ โดยกรณีเป็ นตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศต้ องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.2 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน บัตรเงินฝำก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น เป็ นผู้มีภำระ
ผูกพัน ซึง่ มีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้ เงินตำมตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกำหนดใช้ เงินเมื่อ
ทวงถำมหรือเมื่อได้ เห็น
2.4 ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่มีอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้ องเป็ น credit rating ที่ได้ มำจำกกำรจัด credit rating ระยะ
สันด้
้ วย
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
2.5 ตรำสำรหนี ้ซึง่ มีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ ้นทะเบียนในตลำดซื ้อขำยตรำสำรหนี ้ หรือที่มีข้อมูลรำคำที่น่ำเชื่อถือและอ้ ำงอิงได้ ซงึ่ มีกำรเปิ ดเผยต่อ
สำธำรณชน โดยตรำสำรหนี ้ดังกล่ำวต้ องมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.5.1 มี credit rating ระยะสันอยู
้ ่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงได้ กบั credit rating ระยะสันดั
้ งกล่ำวตำมที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 3 อันดับแรก
2.6 ตรำสำรหนี ้ซึง่ มีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ ้นทะเบียนในตลำดซื ้อขำยตรำสำรหนี ้ หรือที่มีข้อมูลรำคำทีน่ ่ำเชื่อถือและอ้ ำงอิงได้ ซงึ่ มีกำรเปิ ดเผยต่อ
สำธำรณชน โดยตรำสำรหนี ้ดังกล่ำวต้ องมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.6.1 มี credit rating ระยะสันอยู
้ ่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงได้ กบั credit rating ระยะสันดั
้ งกล่ำวตำมที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตำมที่สำนักงำนกำหนดเพิ่มเติมโดยอำศัยอำนำจตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
3. ระยะเวลำกำรรับชำระหนี ้ของ reverse repo ต้ องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้ อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดกำรต้ องปฏิบตั ิสำหรับกำรลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้ องใช้ สญ
ั ญำมำตรฐำนตำมที่กำหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ ำมนำหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อไปขำยหรือโอนต่อ เว้ นแต่เข้ ำลักษณะดังนี ้
4.2.1 เป็ นกำรขำยหรือโอนตำมข้ อกำหนดใน reverse repo ดังกล่ำว
4.2.2 เป็ นกำรขำยตำม repo ที่เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำร
กู้ยืมเงินในนำมของกองทุนรวมและกำรก่อภำระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อ ณ วันเริ่มต้ นสัญญำ ต้ องมีมลู ค่ำเป็ นไปตำมสมกำรกำรคำนวณตำมวิธีกำรดังนี ้
มูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อ มำกกว่ำ (รำคำซื ้อ x (1 + discount rate))
ทังนี
้ ้ รำคำซื ้อ เท่ำกับ รำคำที่กองทุนชำระให้ แก่คสู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ นค่ำซื ้อหลักทรัพย์หรือตรำสำรตำม reverse repo
4.4 กำรดำรงมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อ ณ สิ ้นวัน ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
4.4.1 มูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อ มำกกว่ำ (มูลค่ำ reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มลู ค่ำหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อ ณ สิ ้นวัน ไม่เป็ นไปตำมสมกำรใน 4.4.1 บริ ษัทจัดกำรต้ องเรี ยกให้ ค่สู ญ
ั ญำโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรื อ
หลักทรัพย์หรือตรำสำรทีส่ ำมำรถใช้ ในกำรทำ reverse repo ให้ แก่กองทุน เพื่อให้ มลู ค่ำรวมของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อและทรัพย์สินที่โอนมำ
ดังกล่ำวเป็ นไปตำมวิธีกำรดังกล่ำว ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่มลู ค่ำหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อลดลงกว่ำสมกำรใน 4.4.1 เว้ นแต่เป็ นกรณีตำม 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตำมสมกำรใน 4.4.1 แสดงผลว่ำมูลค่ำของหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อ ณ สิ ้นวัน มีมลู ค่ำน้ อยกว่ำมูลค่ำ reverse repo x (1 +
discount rate) เป็ นจำนวนไม่เกิน 5 ล้ ำนบำท หรือไม่เกิน 5% ของรำคำซื ้อ แล้ วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ และมีกำรกำหนดเรื่องดังกล่ำวไว้ ในสัญญำซึง่ ได้
กำหนดโดยพิจำรณำถึงปั จจัยควำมเสีย่ งของคู่สญ
ั ญำ (counterparty risk) แล้ ว บลจ. จะไม่ดำเนินกำรตำม 4.4.2 ก็ได้
4.5 กำรคำนวณมูลค่ำ reverse repo ตำม 4.4 ให้ คำนวณดังนี ้
4.5.1 คำนวณจำกรำคำซื ้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้ รับจำก reverse repo จนถึงวันที่มีกำรคำนวณ
4.5.2 คำนวณเป็ นรำยธุรกรรม หรือคำนวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่กบั คู่สญ
ั ญำรำยเดียวกันและมีข้อตกลง
กำหนดให้ สำมำรถบังคับชำระหนี ้ตำมธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจำกหลักทรัพย์หรือตรำสำรที่ซื ้อหรือทรัพย์สินที่โอนตำม 4.4.2 (ถ้ ำมี) ของธุรกรรมที่เกิดจำก
reverse repo รำยกำรอื่นได้
4.6 discount rate ที่นำมำใช้ ในกำรคำนวณ ต้ องเป็ นกำรกำหนดขึ ้นโดยคำนึงถึงปั จจัยควำมเสี่ยงของคู่สญ
ั ญำ หลักทรัพย์ หรือตรำสำรที่ซื ้อแล้ ว
ส่ วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)
ต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนดังนี ้
1. คู่สญ
ั ญำ ต้ องมีค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึง่ เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจกำรกำรยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending) (“SBL”) โดยในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญำดังกล่ำวกระทำกำรในฐำนะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้ องเป็ นบุคคลดังนี ้ทีส่ ำมำรถประกอบธุรกิจ
หรือดำเนินกิจกำรได้ ตำมกฎหมำยไทย
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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1.1 ผู้ได้ รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธนำคำรแห่งประเทศไทย
1.3 กองทุนฟื น้ ฟู
1.4 ธนำคำรเพื่อกำรนำเข้ ำและกำรส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธนำคำรพำณิชย์
1.6 บริษัทเงินทุน
1.7 บริษัทหลักทรัพย์
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมลู ค่ำทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรำยตังแต่
้ 1 ล้ ำนบำทขึ ้นไป
1.10 กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร
1.11 นิติบคุ คลอื่นตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
2. หลักทรัพย์ที่ให้ ยืม ต้ องเป็ นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝำกหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธนำคำรแห่งประเทศไทยทำหน้ ำที่
เป็ นนำยทะเบียนหลักทรัพย์
3. กำรวำงหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรดังนี ้
3.1 ดำเนินกำรให้ มีกำรวำงหรือเรียกหลักประกันจำกผู้ยืมเพื่อเป็ นประกันกำรให้ ยืมหลักทรัพย์ โดยต้ องเป็ นหลักประกันดังนี ้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตรำสำรภำครัฐไทย
3.1.3 ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน บัตรเงินฝำก หรือหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนำคำรที่มกี ฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึ ้น เป็ นผู้มี
ภำระผูกพัน
3.1.4 ตัว๋ แลกเงิน หรือ ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้ เงินตำมตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกำหนดใช้ เงินเมื่อ
ทวงถำมหรือเมื่อได้ เห็น
3.1.5 ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่มีอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
3.1.5.1 มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน (issue rating) หรือ อันดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้ออกตรำสำรหรือคู่สญ
ั ญำ (issuer rating)
อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้ องเป็ น credit rating ที่ได้ มำจำกกำรจัด credit rating ระยะสันด้
้ วย
3.1.5.2 มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือของผู้มีภำระผูกพันในฐำนะผู้รับรอง ผู้รับอำวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค ้ำประกัน (guarantor rating) อยู่ในอันดับ investment
grade
3.1.6 ตรำสำรหนี ้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค ้ำประกันที่ธนำคำรพำณิชย์เป็ นผู้ออกให้ แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันกำรคืนหลักทรัพย์ให้ แก่กองทุน
3.1.8 หุ้นจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (SET) ที่มีรำยชื่ออยู่ในดัชนี SET50
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)
3.2 ดำเนินกำรให้ กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรื อครอบครองหลักประกันตำม 3.1 หรื อดำเนินกำรโดยวิธีอื่นซึง่ จะมีผลให้ บริษัทจัดกำรสำมำรถบังคับชำระหนี ้เอำ
จำกหลักประกันดังกล่ำวได้ โดยพลัน
3.3 ห้ ำมนำหลักประกันตำม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขำยต่อหรื อทำให้ ไม่สำมำรถบังคับตำมหลักประกันนั ้นได้ เว้ นแต่เป็ นกำรบังคับชำระหนี ้
ตำมข้ อตกลงในธุรกรรมกำรให้ ยืมหลักทรัพย์นนเอง
ั้
3.4 ดำรงมูลค่ำหลักประกัน ณ สิ ้นวัน มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 100% ของมูลค่ำหลักทรัพย์ที่ให้ ยืม
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็ นเงินสด ให้ นำเงินสดดังกล่ำวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี ้
3.5.1 เงินฝำกในธนำคำรพำณิชย์หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น
3.5.2 บัตรเงินฝำกหรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ดังนี ้
3.5.2.1 บัตรเงินฝำก หรือ ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่ ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น เป็ นผู้มีภำระผูกพัน
3.5.2.2 ตัว๋ สัญญำใช้ เงินที่ TSFC เป็ นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้ เงินตำมตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกำหนดใช้ เงินเมื่อทวงถำมหรือ
เมื่อได้ เห็น
3.5.2.3 ตัว๋ สัญญำใช้ เงินที่มีอำยุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มี credit rating อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังนี ้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้ องเป็ น credit rating ที่ได้ มำจำกกำรจัด credit rating
ระยะสันด้
้ วย
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3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
3.5.3 ตรำสำรภำครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สำหรับตรำสำรภำครัฐไทย
4. ลักษณะและสำระสำคัญของสัญญำ ให้ ใช้ สญ
ั ญำที่มีลกั ษณะและสำระสำคัญของสัญญำตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้ วย
ข้ อกำหนดเกี่ยวกับระบบงำน สัญญำยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมกำรยืมและให้ ยืมหลักทรัพย์
ส่ วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภทสัญญาซือ้ ขายล่ วงหน้ า (derivatives) ตามหลักเกณฑ์ การลงทุนดังนี ้
1. ประเภทสินค้ ำ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้ำงอิง (underlying) ของ derivatives ที่กองทุนจะเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำได้ ต้องมี underlying อย่ำงใด อย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำงดังนี ้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้
1.2 อัตรำดอกเบี ้ย
1.3 อัตรำแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้ น
1.5 ทองคำ
1.6 น ้ำมันดิบ
1.7 ดัชนีกลุ่มสินค้ ำโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้ ำหรือตัวแปรตำม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นดัชนีตำม 1.7
1.9 underlying อื่นตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
ในกรณีที่ derivatives อ้ ำงอิงกับรำคำของ underlying ข้ ำงต้ น รำคำที่อ้ำงอิงดังกล่ำวต้ องเป็ นรำคำปั จจุบนั (spot price) หรือรำคำสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ ำ (futures price) เท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ รำคำของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนีดงั กล่ำว ต้ องเป็ นที่ยอมรับ
อย่ำงกว้ ำงขวำงและเปิ ดเผยไว้ อย่ำงแพร่หลำยด้ วย
2. เงื่อนไขกำรลงทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรลงทุนใน derivatives ได้ ต่อเมื่อ
2.1 ได้ ระบุเกี่ยวกับกำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้ อย่ำงชัดเจนในโครงกำร
2.2 เป็ นกำรเข้ ำเป็ นคูส่ ญ
ั ญำใน derivatives อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
2.2.1 เป็ น derivatives ที่ซื ้อขำยในศูนย์ซื ้อขำย derivatives (derivatives on organized exchange)
2.2.2 เป็ น derivatives ซึง่ ซื ้อขำยนอกศูนย์ซื ้อขำย derivatives (OTC derivatives) ดังนี ้
2.2.2.1 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้ องมีค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ น ธนำคำรพำณิชย์ ธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น ตัวแทนซื ้อ
ขำย derivatives หรือผู้ค้ำ derivatives
2.2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่ำงประเทศ ต้ องมีค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งเป็ นนิติบคุ คลที่ได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภำยใต้
กำรกำกับดูแลโดยหน่วยงำนกำกับดูแลด้ ำนหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมำชิกสำมัญของ IOSCO หรือที่เป็ นสมำชิกของ WFE
2.3 ในกรณีที่จะต้ องมีกำรชำระหนี ้ด้ วยกำรส่งมอบสินค้ ำเมื่อ derivatives สิ ้นสุดลง สินค้ ำนันต้
้ องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำ
กองทุนจะเป็ นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้ ำที่ส่งมอบสินค้ ำนันก็
้ ตำม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนีตำม 1.7 – 1.8 ดัชนีดงั กล่ำวต้ องมีลกั ษณะดังนี ้
3.1 เป็ นดัชนีที่มีกำรกำหนดวิธีกำรคำนวณไว้ อย่ำงชัดเจน โดยมีกำรระบุแหล่งข้ อมูลของ underlying หรือปั จจัยต่ำง ๆ ที่นำมำใช้ ในกำรคำนวณ และมี
กำรคำนวณดัชนีให้ เป็ นปั จจุบนั ตำมควำมเหมำะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี
้ ้ underlying หรือปั จจัยดังกล่ำวต้ องมีกำรเคลื่อนไหวตำมสภำวะ
ตลำดอย่ำงเป็ นอิสระด้ วย
3.2 เป็ นดัชนีที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
3.2.1 ดัชนีที่มีกำรกระจำยตัวอย่ำงเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน ้ำหนักน้ อยกว่ำหรือเท่ำกับ 20% ของน ้ำหนักทังหมด
้
3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน ้ำหนักน้ อยกว่ำหรือเท่ำกับ 35% ของน ้ำหนักทังหมด
้
ในกรณีที่เป็ นไปตำมสภำวะตลำด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้ องมีน ้ำหนักไม่เกินอัตรำที่กำหนดใน 3.2.1.1
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กำรพิจำรณำกำรกระจำยน ้ำหนักตำม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับทองคำหรือน ้ำมันดิบมำพิจำรณำ
3.2.2 ดัชนีที่มีองค์ประกอบทังหมดเป็
้
นหรือเกี่ยวข้ องกับทองคำหรือน ้ำมันดิบ หรือเป็ นดัชนีรำคำทองคำหรือน ้ำมันดิบ
3.2.3 ดัชนีอื่นใดนอกจำก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็ นไปตำมเงื่อนไขครบถ้ วนดังนี ้
3.2.3.1 เป็ นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็ นตรำสำรหรือสัญญำที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตำมสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ำกองทุนลงทุนในตรำสำรหรือสัญญำนันโดยตรงแล้
้
วได้ ผลเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
single entity limit ของกองทุนนัน้
3.3 เป็ นดัชนีที่ได้ รับกำรพัฒนำโดยสถำบันที่มีควำมน่ำเชื่อถือและทำหน้ ำที่ได้ อย่ำงอิสระจำกบริษัทจัดกำร ทังนี
้ ้ หำกปรำกฏว่ำสถำบันดังกล่ำวเป็ น
บริษัทในเครือของบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรนันต้
้ องจัดให้ มีมำตรกำรป้ องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพด้ วย
3.4 มีกำรแสดงดัชนีนนั ้ ๆ อย่ำงต่อเนื่องเป็ นประจำทุกวันทำกำรผ่ำนสื่อที่มีกำรเสนอข้ อมูลอย่ำงทันเหตุกำรณ์
3.5 ในกรณีที่เป็ นดัชนีกลุ่มสินค้ ำโภคภัณฑ์ ดัชนีดงั กล่ำวต้ องคำนวณจำกตัวแปรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงดังนี ้
3.5.1 รำคำปั จจุบนั (spot price) หรือรำคำสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ (futures price) ของสินค้ ำโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนีสินค้ ำโภคภัณฑ์ที่คำนวณจำกรำคำปั จจุบนั หรือรำคำสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำของสินค้ ำโภคภัณฑ์สินค้ ำใดสินค้ ำหนึ่ง
3.5.3 รำคำสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่อ้ำงอิงกับดัชนีสินค้ ำโภคภัณฑ์ตำม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็ นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดงั กล่ำวต้ องคำนวณโดยใช้ แหล่งข้ อมูลอ้ ำงอิงจำกรำยงำนของหน่วยงำนรำชกำรของประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ
หรือคำนวณจำกรำคำสินค้ ำและบริกำรที่บริษัทจัดกำร แสดงให้ เห็นได้ ว่ำวิธีกำรคำนวณของผู้พฒ
ั นำดัชนีดงั กล่ำวสำมำรถสะท้ อนอัตรำเงินเฟ้อได้ อย่ำง
เหมำะสม
4. หลักเกณฑ์กำรจัดให้ มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อกำรชำระหนี ้ตำมภำระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดกำรต้ องจัดให้ มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคณ
ุ ภำพและมีสภำพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภำระที่กองทุนอำจต้ องชำระหนี ้ตำมข้ อตกลงเมื่อ
derivatives สิ ้นสุดลงไว้ ตลอดเวลำที่ได้ ลงทุนใน derivatives นัน้ และเป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดควำมเสี่ยง กำรลงทุนใน derivatives ดังกล่ำวต้ องเป็ นไป
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดกำรต้ องจัดให้ มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
6.1 ให้ ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งคำนวณและแจ้ งมูลค่ำยุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดกำรทรำบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ ำยของแต่ละเดือน ทังนี
้ ้ ใน
กรณีที่วนั ดังกล่ำวเป็ นวันหยุดทำกำรของบริษัทจัดกำร ให้ คำนวณและแจ้ งมูลค่ำยุตธิ รรมภำยในวันทำกำรถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อย่ำงมีนยั สำคัญ ให้ ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งคำนวณและแจ้ งมูลค่ำยุติธรรมของ
derivatives ให้ บริษัทจัดกำรทรำบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งยินยอมให้ มีกำรล้ ำงฐำนะ derivatives เมื่อบริษัทจัดกำรร้ องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรเข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำใน credit derivatives
บริษัทจัดกำรต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขดังนี ้
7.1 เข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำใน credit derivatives ได้ เฉพำะเพื่อกำรลดควำมเสี่ยงเท่ำนัน้
7.2 เข้ ำเป็ นคู่สญ
ั ญำได้ เฉพำะ credit derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังนี ้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึง่ ได้ แก่ กำรตกลงในฐำนะผู้ซื ้อประกันควำมเสี่ยงด้ ำนเครดิตที่เกี่ยวข้ องกับควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ตำม obligation
ของผู้ผกู พันตำม obligation นัน้ โดยคู่สญ
ั ญำที่อยู่ในฐำนะผู้ขำยประกันควำมเสี่ยงมีภำระผูกพันที่จะต้ องชำระเงินตำมข้ อตกลงซื ้อประกันควำมเสี่ยง
เมื่อเกิด credit event ขึ ้นโดยจะมีผลให้ ข้อตกลงซื ้อประกันควำมเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้ อตกลงจะสิ ้นสุดในวันครบ
กำหนดตำมปกติ) ทังนี
้ ้ ไม่ว่ำ obligation จะมีเพียงรำยกำรเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลำยรำยกำรซึง่ กำหนดให้
ผู้ขำยประกันควำมเสี่ยงมีหน้ ำที่ชำระหนี ้เมื่อเกิด credit event ขึ ้นกับ obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเป็ นรำยแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อ
เกิด credit event ขึ ้นกับ obligation รำยกำรใดรำยกำรหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีกำรชำระรำคำกันเฉพำะในส่วนของสินทรัพย์รำยนัน้ แต่ข้อตกลง
จะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึน้ กับ obligation ทุกรำยกำรในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้ แก่ กำรตกลงในฐำนะผู้ซื ้อประกันควำมเสี่ยงของสินทรัพย์อ้ำงอิงที่เกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนที่จะ
ได้ รับจำกสินทรัพย์อ้ำงอิง โดยผู้ขำยประกันควำมเสี่ยงมีภำระผูกพันที่จะจ่ำยผลตอบแทนในอัตรำคงที่หรืออัตรำลอยตัวที่อ้ำงอิงกับอัต รำดอกเบี ้ยตำมที่
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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จะตกลงกัน และส่วนทีล่ ดลง (ถ้ ำมี) ของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์อ้ำงอิง เพื่อแลกกับกำรที่ผ้ ซู ื ้อประกันควำมเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่
เพิ่มขึ ้น (ถ้ ำมี) ของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์อ้ำงอิงให้ กบั ผู้ขำยประกันควำมเสี่ยง จนกว่ำจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญำ (กรณีไม่เกิด
credit event)
7.3 ต้ องใช้ สญ
ั ญำมำตรฐำนตำมที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญำมำตรฐำนอื่นตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง่ มีข้อตกลงที่มีลกั ษณะดังนี ้
7.3.1 มีผลใช้ บงั คับได้ ตำมกฎหมำย และไม่ขดั หรือแย้ งกับกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือกฎหมำยอื่น
7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้ สิทธิที่กำหนดไว้ ในตรำสำรแห่งหนี ้หรือสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำที่ credit derivatives นันอ้
้ ำงอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้ กองทุนต้ องชดใช้ ควำมเสียหำยให้ แก่คสู่ ญ
ั ญำ
ส่ วนที่ 7 : ทรัพย์ สินประเภทหน่ วย private equity
กำรลงทุนในหน่วย private equity ต้ องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
บริษัทจัดกำรจะลงทุนในหน่วย private equity ที่มีคณ
ุ สมบัติและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรลงทุนเช่นเดียวกับข้ อกำหนดสำหรับตรำสำร TS ในส่วนที่
1 ข้ อ 1.1 ข้ อ 1.2 และข้ อ 1.3
ในกรณีกองทุนรวมเข้ ำผูกพันตำมข้ อตกลงกับกิจกำรเงินร่วมลงทุน (private equity) บริษัทจัดกำรจะลงทุนในหน่วย private equity โดยจะไม่มี
ข้ อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ ผ้ ลู งทุนเข้ ำผูกพันมำกกว่ำข้ อตกลงจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่จะลงทุน
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุนในต่ำงประเทศ :
ไม่มี
3.14. อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตรำส่วนกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่ำงประเทศ :
บริษัทจัดกำรจะลงทุนหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรื อหำดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน หรือประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดดังต่อไปนี ้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนหรือสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแก้ ไขเปลี่ยนแปลงอัตรำส่วนกำรลงทุน บริษทั จัดกำรลงทุนให้ เป็ นไปตำมประกำศที่แก้ ไขด้ วย
ส่ วนที่ 1 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามผู้ออกทรัพย์ สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
1. ตรำสำรภำครัฐไทย
2. หน่วย CIS ตำมที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 1
3. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผ้ รู ับฝำกหรือผู้ออกตรำสำรมีลกั ษณะ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
3.2 เป็ นธนำคำรออมสิน ทังนี
้ ้ เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที่รัฐบำลเป็ นประกัน
4. ตรำสำรที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
4.1 เป็ นตรำสำรหนี ้ ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรือตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ
แฝง ที่ผ้ อู อกจัดตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของธนำคำรพำณิชย์
ต่ำงประเทศที่ได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย
4.2 เป็ นตรำสำรที่มีลกั ษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
4.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่จำกัดอัตรำส่วน
ไม่เกิน 10%
ไม่เกิน 20%

ไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้ วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 10% หรือ
(2) น ้ำหนักของตรำสำรทีล่ งทุนใน benchmark + 5%
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5.

4.2.2 ผู้ออกมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นกำรทัว่ ไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing
4.2.3 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ < 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน และ
ไม่ได้ มีลกั ษณะตำม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผู้มีภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้ องเป็ น
บุคคลดังนี ้
4.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำย
ว่ำด้ วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
4.2.3.2 ธนำคำรออมสิน
4.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
4.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
4.2.3.6 ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
4.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย
4.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
4.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์
4.3 เสนอขำยในประเทศไทย
4.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.5 ในกรณีที่เป็ นตรำสำรที่มีกำหนดวันชำระหนี ้ > 397 วัน นับแต่วนั ทีล่ งทุน
ต้ องขึ ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี ้
5.1 ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนซื ้อขำยในกระดำนซื ้อขำยหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุน
ทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนที่ผ้ อู อกตรำสำรอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
แก้ ไขเหตุที่อำจทำให้ มีกำรเพิกถอนกำรเป็ นหลักทรัพย์ซื ้อขำยใน SET)
5.2 ตรำสำรทุนที่ออกโดยบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยไทย ซึง่ หุ้นของบริษัท
ดังกล่ำวซื ้อขำยในกระดำนซื ้อขำยหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่
ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ ไขเหตุที่อำจทำให้ มีกำรเพิกถอนหุ้น
ออกจำกกำรซื ้อขำยใน SET)
5.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื ้อขำยตำม 5.1
5.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ธุรกรรมดังนี ้ ที่ค่สู ญ
ั ญำมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5.1 reverse repo
5.5.2 OTC derivatives
5.6 หน่วย property ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
5.6.1 จดทะเบียนซื ้อขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื ้อขำยใน
กระดำนซื ้อขำยหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่ำวที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ ไขเหตุที่อำจทำให้ มีกำรเพิกถอนหน่วย
ดังกล่ำวออกจำกกำรซื ้อขำยใน SET)
5.6.2 เป็ นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้ มีลกั ษณะกระจำยกำรลงทุนในกิจกำร
โครงสร้ ำงพื ้นฐำนอสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ แล้วแต่กรณี (diversified
fund) ตำมแนวทำงที่สำนักงำนกำหนด
5.7 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื ้อขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อจด
ทะเบียนซื ้อขำยในกระดำนซื ้อขำยหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรแก้ ไขเหตุที่อำจทำให้ มีกำรเพิกถอนหน่วยดังกล่ำวออกจำกกำรซื ้อขำย
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
5.8 หน่วย CIS ตำมที่ระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้ อ 2 ที่จดทะเบียนซื ้อขำยหรือ

กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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รวมกันไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้ วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 10% หรือ
(2) น ้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
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อยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื ้อขำยในกระดำนซื ้อขำยหลักทรัพย์
สำหรับผู้ลงทุนทัว่ ไปของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดังกล่ำวที่อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแก้ ไขเหตุที่อำจทำให้ มีกำรเพิกถอนหน่วย
ดังกล่ำวออกจำกกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
6. หน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะกระจำยกำรลงทุนในกิจกำรโครงสร้ ำง
ไม่เกินอัตรำดังนี ้ แล้ วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
พื ้นฐำน อสังหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ แล้ วแต่กรณี (diversified fund) ตำม (1) 15% หรือ
แนวทำงทีส่ ำนักงำนกำหนด และมีลกั ษณะตำม 5.6.1
(2) น ้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกที่ระบุในข้ อ 1. – ข้ อ 6. (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝำก ผู้ออกตรำสำรหรือคู่สญ
ั ญำ แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 2 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
1. กำรลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรเดียวกันหรือกำรเข้ ำ
เป็ นคู่สญ
ั ญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับบริษัทดังกล่ำว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึ่งดังนี ้ แล้ วแต่อตั รำใดจะสูงกว่ำ
(1) 25% หรือ
(2) น ้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนทรัพย์สินดังนี ้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที่ 3 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์ สิน (product limit)
ข้ อ
ประเภททรัพย์ สิน
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่นิติ
บุคคลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิติบคุ คลดังกล่ำว)
เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่ำย หรือคู่สญ
ั ญำ ดังนี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตังขึ
้ ้น
1.2 ธนำคำรพำณิชย์
1.3 บริษัทเงินทุน
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้ รับโอนกรรมสิทธิ์มำจำกคู่สญ
ั ญำตำม reverse
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2. ทรัพย์สินดังนี ้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน หรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ ำมเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดำเนินกำรให้ มีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้ องในตรำสำรได้ ตำมวิธีกำรที่กฎหมำย
กำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ กองทุนสำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได้
2.2 ตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อ
ขำยล่วงหน้ ำแฝงซึง่ จดทะเบียนกับ TBMA และมีกำรเสนอขำยตำมหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยกำรขออนุญำต
และกำรอนุญำตให้ เสนอขำยตรำสำรหนี ้ที่ออกใหม่)
2.3 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน
2.4 total SIP ตำมข้ อ 7 ของส่วนนี ้ แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้ ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่ง
ทุน หรือตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำแฝง ที่มีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี ้
2.4.1 มีลกั ษณะตำม 4.2 และ 4.5 ของข้ อ 4 ในส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บญ
ั ชี เว้ นแต่เป็ น
กองทุนรวมที่มีอำยุโครงกำร < 1 ปี ให้ เฉลี่ยตำมรอบอำยุ
กองทุน
- อัตรำข้ ำงต้ นไม่ใช่กบั กองทุนรวมที่อำยุโครงกำรคงเหลือ
< 6 เดือน ทังนี
้ ้ เฉพำะกองทุนรวมที่มีอำยุโครงกำร > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

Page 20

คำนวณตำมผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (single entity limit)
2.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี credit
rating
3. reverse repo
ไม่เกิน 25%
4. securities lending
ไม่เกิน 25%
5. หน่วย CIS
ไม่เกิน 20%
6. หน่วย property
ไม่เกิน 15%
7. total SIP ซึง่ ได้ แก่
รวมกันไม่เกิน 15%
7.1 ทรัพย์สินตำมข้ อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมผู้ออก
ทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญำ (single entity limit)
7.2 ตรำสำรหนี ้ ตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน หรือตรำสำรที่มีสญ
ั ญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ
แฝง ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อที่ตวั ตรำสำรและ/หรือผู้ออกตรำสำรทีต่ ่ำกว่ำที่
สำมำรถลงทุนได้ (non-investment grade/unrated)
หมำยเหตุ : สำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรดำเนินงำนของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit
ประเภททรัพย์ สิน
8.

อัตราส่ วน

derivatives ดังนี ้
8.1 กำรเข้ ำทำธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง
(hedging)
8.2 กำรเข้ ำทำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพื่อกำรลดควำมเสี่ยง (nonhedging)

ไม่เกินมูลค่ำควำมเสี่ยงที่มีอยู่
global exposure limit
กรณีกองทุนไม่มีกำรลงทุนแบบซับซ้ อน
จำกัด net exposure ที่เกิดจำกกำรลงทุนใน derivatives
โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV

ส่ วนที่ 4 : อัตราส่ วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้ อ
1.

ประเภททรัพย์ สิน
หุ้นของบริษัทรำยใดรำยหนึ่ง

2.

ตรำสำรหนี ้ และตรำสำรกึ่งหนี ้กึ่งทุน ของผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง
(ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้ภำครัฐไทย)

กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ทุกกองทุนรวม รวมกันภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรรำยเดียวกัน
ต้ องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี ้สินทำงกำรเงิน (financial liability) ของผู้
ออกตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิ ดเผยไว้ ในงบกำรเงินสำหรับรอบระยะเวลำ
บัญชีล่ำสุด ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรมีหนี ้สินทำงกำรเงินที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลำบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรำกฏในงบกำรเงินล่ำสุด
บริษัทจัดกำรอำจนำมูลค่ำหนี ้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวมำรวมกับมูลค่ำ
หนี ้สินทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสุดด้ วยก็ได้ โดยข้ อมูลหนี ้สินทำง
กำรเงินนันจะต้
้ องเป็ นข้ อมูลที่มีกำรเผยแพร่ เป็ นกำรทัว่ ไป และในกรณีที่ผ้ ู
ออกตรำสำรไม่มีหนี ้สินทำงกำรเงินตำมที่เปิ ดเผยไว้ ในงบกำรเงินสำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชีล่ำสุดรวมถึงกรณียงั ไม่ครบกำหนดกำรจัดทำงบ
กำรเงินในครัง้ แรกของผู้ออกตรำสำร ให้ ใช้ อตั รำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้ อนี ้ของผู้ออกรำยนันเป็
้ นรำย
ครัง้ เว้ นแต่ในกรณีทผี่ ้ อู อกตรำสำรได้ มีกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้ อมูล
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ นโครงกำร (bond issuance
program) ให้ พิจำรณำเป็ นรำยโครงกำร
2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้ อนี ้โดยเป็ นตรำสำรที่ออกใหม่
และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี
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3.

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

4.

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

5.

หน่วย private equity

credit rating บริษัทจัดกำรจะลงทุนเพื่อกองทุนภำยใต้ กำรจัดกำรของ
บริษัทจัดกำรรำยเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและ
เสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวเป็ นรำยครัง้ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรได้ มีกำร
ยื่นแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในลักษณะเป็ น
โครงกำร (bond issuance program) ให้ พิจำรณำเป็ นรำยโครงกำร
(อัตรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตรำสำรที่ออกโดยบุคคลดังนี ้
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำม
กฎหมำยว่ำด้ วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน
2. ธนำคำรออมสิน
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
5. บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
9. บริษัทหลักทรัพย์
10. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นสมำชิก
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทังหมดของกองทุ
้
นรวมที่ออก
หน่วยนัน้
- อัตรำข้ ำงต้ นไม่ใช้ กบั กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ ำง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทังหมดของกองทุ
้
น property
ที่ออกหน่วยนัน้ เว้ นแต่เป็ นหน่วย property ของกองทุนที่มีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
(1) มีขนำดเล็ก
(2) จัดตังขึ
้ ้นใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ ำง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทังหมดของกองทุ
้
น
private equity

ทังนี
้ ้ กำรคำนวณสัดส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำส่วนกำรลงทุน ให้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยกำรลงทุนของ
กองทุน และ/หรือ ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ส่ วนที่ 5 : การดาเนินการเมื่อทรัพย์ สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่ เป็ นไปตามอัตราส่ วนการลงทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ต่อมำทรัพย์สินที่ลงทุนมีคณ
ุ สมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ ขำดคุณสมบัติ ใน
กำรเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสำมำรถลงทุนได้ อีกต่อไป บริษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1.1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขำดคุณสมบัติ และจัดส่งรำยงำนต่อผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่ำว ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ ทบี่ ริษัทจัดกำร

กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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(1.2) จำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติภำยในโอกำสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินกว่ำ 90 วันนับแต่วนั ทีท่ รัพย์สินนัน้
ขำดคุณสมบัติ เว้ นแต่เป็ นกรณีตำมข้ อ 4 ในส่วนนี ้
(1.3) เมื่อบริษัทจัดกำรสำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติมีคณ
ุ สมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนดแล้ ว บริษัทจัดกำรต้ องจัดทำรำยงำนข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำว รวมถึงวันที่ได้ จำหน่ำยทรัพ ย์สินนัน้
ออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีกำรเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตแิ ล้ วแต่กรณี และจะจัดส่งรำยงำนต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดกรณี
ดังกล่ำว
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินที่ขำดคุณสมบัติให้ เป็ นไปตำมข้ อ (1.2) บริษัทจัดกำรต้ องจัดทำรำยงำนข้ อมูลตำมวรรคหนึ่ง พร้ อม
สำเหตุที่ไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินดังกล่ำว และจัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่
วันครบระยะเวลำดังกล่ำว
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมำกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน เป็ น
เวลำ 5 วันทำกำรติดต่อกัน โดยมิได้ เกิดจำกกำรลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(2.1) จัดทำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุน และวันที่กำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน และจัดส่ง
รำยงำนดังกล่ำวต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ ที่บริษทั จัดกำร
(2.2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะสำมำรถแก้ ไขให้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนด
(2.3) แก้ ไขให้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดภำยในโอกำสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลำดังนี ้ เว้ น
แต่เป็ นกรณีตำมข้ อ 4 ในส่วนนี ้
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลำบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมประเภททรัพย์สิน (product limit) สำหรับกำร
ลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญำใช้ เงิน ตำมส่วนที่ 3 ในข้ อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจำกกรณีตำมข้ อ (2.3) (ก)
(2.4) เมื่อบริษัทจัดกำรแก้ ไขให้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดแล้ ว บริษัทจัดกำรจะจัดทำรำยงำนข้ อมูลเกีย่ วกับชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำร
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่ำว รวมถึงวันทีส่ ำมำรถแก้ ไขให้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์
ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ทีส่ ำมำรถแก้ ไขให้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนได้
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถแก้ ไขให้ ไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดตำมข้ อ (2.3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดกำรต้ องจัดทำรำยงำนข้ อมูลตำมวรรค
หนึ่ง พร้ อมสำเหตุที่ไม่สำมำรถแก้ ไขให้ เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนดังกล่ำว และจัดส่งรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ครบระยะเวลำดังกล่ำว
(2.5) ในกรณีที่กองทุนมีห้ นุ ของบริษัทใดโดยไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่คำนวณตำมควำมมีส่วนได้ เสียในกิจกำรที่ลงทุน (concentration limit)
ตำมที่กำหนดในส่วนที่ 4 นอกจำกกำรปฏิบตั ิตำม (2.1) (2.2) (2.3) และ (2.4) แล้ ว บริษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรดังนี ้ด้ วย
(ก) งดเว้ นกำรใช้ สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตรำส่วนกำรลงทุน เว้ นแต่ กรณีจำเป็ นและสมควรโดยได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต.
(ข) ลดสัดส่วนกำรถือหุ้นหรือลดกำรมีอำนำจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันกำรทำคำเสนอซื ้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็ นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และกำร
ได้ มำซึง่ หุ้นของบริษัทดังกล่ำวเป็ นผลให้ กองทุนได้ มำหรือเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทนันจนถึ
้
งหรือข้ ำมจุดที่ต้องทำคำเสนอซื ้อ
3. ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนเป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุนที่กำหนดแต่ตอ่ มำมีกรณีดงั ต่อไปนี ้ จนเป็ นเหตุให้ ไม่เป็ นไปตำมอัตรำส่วนกำรลงทุน
บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมข้ อ 2. ในส่วนนี ้ โดยอนุโลม
(3.1) กรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนหรือได้ สิทธิจำกกำรเป็ นผู้ถือหลักทรัพย์ตำมสัดส่วนที่มีอยู่เดิมนัน้
(3.2) กรณีทีกองทุนได้ รับทรัพย์สินมำจำกกำรบริจำค
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4. ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุจำเป็ นอื่นใดทำให้ บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรแก้ ไขเพื่อให้ กำรลงทุนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้ อ 1
(1.2) หรือข้ อ 2 (2.3) (ข) หรือบริษัทจัดกำรมีควำมเห็นว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดกำรสำมำรถใช้ ดลุ ยพินิจ
ดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมได้ โดยต้ องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็ นสำคัญ และต้ องส่งรำยงำนเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรในเรื่อง
ดังกล่ำวต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลำที่ต้องแก้ ไขให้ เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ดงั กล่ำว ทังนี
้ ้ ในกำรจัดส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรสำมำรถดำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษทั
จัดกำรแทนได้
ส่ วนที่ 6 : การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่ งประเภทของกองทุน
1. ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรต้ องดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1.1) จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรลงทุนที่ไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน พร้ อมทังเหตุ
้ ผลที่ทำให้ มีกำรลงทุนไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน และจัดส่ง
รำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทังจั
้ ดส่งต่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน
ตลอดจนจัดเก็บสำเนำรำยงำนไว้ ที่บริษัทจัดกำร
(1.2) ดำเนินกำรแก้ ไขให้ สดั ส่วนกำรลงทุนของกองทุนเป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน หรือดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุน ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์ที่
กำหนดในข้ อ 2 ในส่วนนี ้
2. ในกรณีที่กำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้ บริษทั จัดกำรดำเนินกำรแก้ ไขสัดส่วนกำร
ลงทุนของกองทุนรวมให้ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน เว้ น
แต่บริษทั จัดกำรจะได้ รับมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำว
ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจัดกำรต้ องจัดให้ มีวิธีกำรในกำรให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเดิมในกำรที่จะออกจำก
กองทุนรวมก่อนที่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลบังคับใช้ โดยวิธีกำรดังกล่ำวต้ องมีระยะเวลำเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน รวมทังเมื
้ ่อได้ รับมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนให้ เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ ว บริษัทจัดกำรต้ องงดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรับซื อ้ คืนหน่วย
ลงทุนจำกผู้ถือหน่วยลงทุน(ถ้ ำมี) ทุกรำยจนกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจะมีผลใช้ บงั คับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วนั ทีส่ ดั ส่วนกำรลงทุน
ไม่เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน แต่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้ บงั คับ บริษัทจัดกำรต้ องไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมนันเพิ
้ ่มเติม
4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :
5. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง้ แรก :
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
- บริษัทจัดกำร
- ATM
- Internet
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื่อรับซื ้อคืน
- Tele-bank
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5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก :
5.2.1. วิธีกำรขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
บริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนจะจัดส่งหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสำคัญทีผ่ ้ ลู งทุนควรทรำบ พร้ อมกับใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ ผ้ ทู ี่ส นใจลงทุนและ
บริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงกำรไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและ ณ สถำนทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน ผู้สนใจ
ลงทุนสำมำรถขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงกำร ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ ที่ทที่ ำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและ ณ
สถำนที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนทุกวันในเวลำทำกำร
5.2.2. วิธีกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน :
เมื่อผู้จองซื ้อเปิ ดบัญชีกองทุนแล้ ว จะสำมำรถจองซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกได้ โดยจะต้ องเป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรจองซื ้อแต่ละครัง้
ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกิน 300,000 บำทถ้ วน เว้ นแต่เป็ นกำรลงทุนเพื่อสนับสนุนกำรเติบโตของตลำดหลักทรัพย์ในระยะยำว บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำอนุญำต
ให้ ลงทุนเกิน 300,000 บำทได้ ผู้จองซื ้อต้ องกรอกคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทังส่
้ งคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ เอกสำร
ประกอบกำรเปิ ดบัญชีในข้ อ 5.2.5. เรื่ อง“เอกสำรหลักฐำนในกำรเปิ ดบัญชี” และ ชำระเงินค่ำจองซื ้อจนเต็มมูลค่ำที่บริษัทจัดกำร หรือ ผู้สนับสนุน ตำม
วันและเวลำที่ระบุไว้ ในด้ ำนหน้ ำของหนังสือชี ้ชวน โดยมีวิธีกำรชำระเงิน ดังนี ้
(1) กรณีจองซื ้อผ่ำน บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผู้จองซื ้ออำจชำระเป็ นเงินสด คำสัง่ หักบัญชีเงินฝำกที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เช็ค หรือดรำฟต์ ที่ธนำคำรสำมำรถเรียกเก็บได้ ในวันเดียวกับวันที่
จองซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้ชำระเป็ นเช็คต้ องขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำย “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดหุ้นระยะยำวอยุธยำอิควิตี ้”
(2) กรณีจองซื ้อผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือ ผู้สนับสนุนอื่น
ผู้จองซื ้ออำจชำระเป็ นเงินสด เช็ค หรือ ดรำฟต์ โดยผู้จองซื ้อที่ชำระเป็ นเช็ค ต้ องขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำย “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดหุ้นระยะ
ยำวอยุธยำอิควิตี ้” หลังจำกที่ได้ รับชำระเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนจำกผู้จองซื ้อแล้ ว บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนจะมอบสำเนำคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
และ สำเนำคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ลงนำมรับรองควำมถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นหลักฐำน ทังนี
้ ้ กำรจองซื ้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อ เมื่อ
บริษัทจัดกำรได้ รับเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ ว บริษทั จัดกำรจะนำเงินที่ได้ รับจำกกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนนี ้เก็บรักษำไว้ ในบัญชีเงินฝำกใน
นำม “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ดหุ้นระยะยำวอยุธยำอิควิตี ้” ทีบ่ มจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ซึง่ ดอกผล (ถ้ ำมี) ในช่วงดังกล่ำวทังหมดจะน
้
ำเข้ ำ
เป็ นผลประโยชน์กองทุน และ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจำกนำยทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลกำรซือ้ หน่วยลงทุนของผู้จองซื ้อหน่วย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่ำนัน้
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค หรือ ดรำฟต์ ที่ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ ในวันที่สงั่ ซื ้อไม่ว่ำด้ วยเหตุใดและหรือ
กรณีที่เช็คหรือดรำฟต์ดงั กล่ำวถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรยกเลิกรำยกำรจองซื ้อนันและแจ้
้
งให้ ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนทรำบทำง
โทรศัพท์
ในกำรชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเงินเต็มมูลค่ำจะหักกลบลบหนี ้กับบริษัทจั ดกำรไม่ได้ ผู้จอง
ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชำระเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ ว จะเพิกถอนกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่ำจองซื ้อไม่ได้
(3) วิธีกำรจองซื ้อผ่ำนเครื่อง ATM ของบมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกิน 300,000 บำทถ้ วน ด้ วยบัตร ATM ของ
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ผ่ำนเครื่อง ATM ของธนำคำรได้ ทกุ วันระหว่ำงเวลำให้ บริกำร ATM ของธนำคำร โดยปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรที่
ระบุบนหน้ ำจอเครื่อง ATM จนครบทุกขันตอน
้
บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะทำกำรหักเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมทังค่
้ ำธรรมเนียมกำรใช้ บตั ร ATM
ข้ ำมเขตหักบัญชีของธนำคำร (ถ้ ำมี) จำกบัญชีเงินฝำกที่ได้ ระบุไว้ ในคำขอใช้ บริกำรบัตร ATM ของธนำคำร ในทันที
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็ นเพียงเอกสำรบันทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลักฐำนในกำรทำรำยกำรอย่ำงสมบูรณ์ บริษัทจัดกำรจะ
ถือหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เป็ นหลักฐำนในกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์ และใช้ อ้ำงอิงได้
หำกเกิดข้ อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่อง ATM จำกระบบงำนของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำนัน้ ธนำคำรในฐำนะผู้สนับสนุนจะ
ดำเนินกำรตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้ แล้ วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้ รับแจ้ ง
จำกผู้ถือหน่วยลงทุน
(4) วิธีกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้ บริกำร
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคำขอใช้ บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอ
เอกสำรดังกล่ำวได้ ที่บริษัทจัดกำร ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดำเนินกำรตำมขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ด
บัญชี” และซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรทำรำยกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร ซึง่ ผู้ ถือรหัส
ประจำตัวต้ องเก็บรักษำไว้ เป็ นควำมลับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ ำของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทำรำยกำรผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้ บริกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัท
จัดกำรกำหนดไว้
ในกรณีที่กำรชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝำก ยังไม่สำมำรถยืนยันกำรผ่ำนเงินเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ทธี่ นำคำรพำณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหำนครได้ ไม่ว่ำด้ วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซื ้อในวันที่นำค่ำซื อ้ หน่วย
ลงทุนเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่ำวได้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้ อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ ซือ้ ภำยใต้ หลักฐำนทีป่ รำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ ำงอิงเท่ำนัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน เป็ นจำนวนเงินบำท โดยสัง่ ซื ้อขันต
้ ่ำ 2,000 บำท ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่เกิน 300,000 บำทต่อครัง้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหักเงินตำมจำนวนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน จำกบัญชีเงินฝำกของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักเงินค่ำซื ้อได้ หรือรำยกำรคำสัง่ ไม่สมบูรณ์ไม่ว่ำด้ วยสำเหตุใด บริษัทจัดกำรหรือ
ผู้สนับสนุนจะยกเลิกคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถใช้ บริกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตำมปกติ
อนึ่ง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เท่ำนัน้ โดยเป็ นค่ำธรรมเนียม
ตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
ค) เงื่อนไขกำรใช้ บริกำร
1) ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขันตอนกำรสั
้
ง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์ อตั โนมัติ
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกดยืนยันควำมถูกต้ อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ ทบทวนกำรทำรำยกำรให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อแล้ ว
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้

30/06/2020

Page 26

2) เมื่อผู้สงั่ ซื ้อกดยืนยันควำมถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสำรของผู้สั่งซื ้อ สำมำรถใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้
เท่ำนัน้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษทั จัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์และอ้ ำงอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรำยกำรซื ้อสมบูรณ์แล้ ว
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชัว่ ครำวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริกำรทรำบล่วงหน้ ำ ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้ บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขกรณีดงั กล่ำวให้ แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อนปิ ด
กำรให้ บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน รวมทังประกำศไว้
้
ในระบบโทรศัพท์ของบริษัทจัดกำร
(5) วิธีกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้ บริกำร
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคำขอใช้ บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติหรือ
อินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ ที่
บริษัทจัดกำร ในกรณีทผี่ ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดำเนินกำรตำมขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” และซื ้อหน่วย
ลงทุนครัง้ แรกผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรทำรำยกำรผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร ซึง่ ผู้ถือรหัสประจำตัว
ต้ องเก็บรักษำไว้ เป็ นควำมลับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ ำของรหัสประจำตัวของผู้ถื อหน่วยลงทุนทำรำยกำร
ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษทั จัดกำร
ข) กำรใช้ บริกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตที่บริษัทจัดกำร
กำหนดไว้
ในกรณีที่กำรชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝำก ยังไม่สำมำรถยืนยันกำรผ่ำนเงินเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ทธี่ นำคำรพำณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหำนครได้ ไม่ว่ำด้ วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซื อ้ ในวันที่นำค่ำซื ้อหน่วย
ลงทุนเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่ำวได้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้ อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ ซื ้อ ภำยใต้ หลักฐำนทีป่ รำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ ำ งอิงเท่ำนัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน เป็ นจำนวนเงินบำท โดยสัง่ ซื ้อขันต
้ ่ำ 2,000 บำท ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่เกิน 300,000 บำทต่อครัง้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหักเงินตำมจำนวนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน จำกบัญชีเงินฝำกของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเ งินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักเงินค่ำซื ้อได้ หรือรำยกำรคำสัง่ ไม่สมบูรณ์ไม่ว่ำด้ วยสำเหตุใด บริษัทจัดกำรหรือ
ผู้สนับสนุนจะยกเลิกคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถใช้ บริกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตำมปกติ
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อนึ่ง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เท่ำนัน้ โดยเป็ นค่ำธรรมเนียม
ตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
ค) เงื่อนไขกำรใช้ บริกำร
1) ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขันตอนกำรสั
้
ง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ต ทังนี
้ ้ ผู้
สัง่ ซื ้อจะต้ องกดยืนยันควำมถูกต้ อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ ทบทวนกำรทำรำยกำรให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อแล้ ว
2) เมื่อผู้สงั่ ซื ้อกดยืนยันควำมถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์ เน็ต สำมำรถใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้ เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำก
หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์และอ้ ำงอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อ
รำยกำรซื ้อสมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชัว่ ครำวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริกำรทรำบล่วงหน้ ำ ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้ บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขกรณีดงั กล่ำวให้ แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อนปิ ด
กำรให้ บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน รวมทังประกำศไว้
้
ในระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัด กำร
5.2.3. กำรจัดสรรหน่วยลงทุน :
ผู้จองซื ้อหน่วยลงทุนจะได้ รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนตำมที่จองซื ้อ หลังจำกที่บริษัทจัดกำรได้ รับชำระเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ ว ในกรณีที่
มีกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนเกินกว่ำมูลค่ำโครงกำรจัดกำร กำรจัดสรรหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร โดยใช้ หลักกำร “สัง่ ซื ้อก่อน ได้ ก่อน”
ในกรณีที่จองซื ้อพร้ อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อกำรจัดสรร จะพิจำรณำจัดสรรตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน ที่จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ทัง้ นี ้
บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จดั สรรหน่วยลงทุนแต่บำงส่วนหรือทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
5.2.4.กำรคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนในกำรเสนอขำยครัง้ แรกไม่ได้ รับกำรจัดสรรไม่ว่ำทังหมดหรื
้
อบำงส่วนและหรือในกรณีที่บริษัทจัดกำรต้ องยุ ติโครงกำร
จัดกำรเนื่องจำกไม่สำมำรถจำหน่ำยหน่วยลงทุนให้ แก่ประชำชนได้ ถึง 35 รำย บริษัทจัดกำรจะชำระค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่
เกิดขึ ้นจำกเงินที่ได้ รับจำกกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) คืนให้ ผ้ จู องซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่อมและส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้
ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภำยในหนึ่งเดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันสิ ้นสุดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรกตำมสัดส่วนของเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุน
หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถคืนเงินและผลประโยชน์ภำยในเวลำที่กำหนดอันเนื่องจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจัดกำรเอง บริษัทจัดกำรจะชำระ
ดอกเบี ้ยในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นบั ตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่ครบกำหนด ทังนี
้ ้ ในกำรคำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้วดังกล่ำว จะใช้
รำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณ
5.2.5. เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี :
ผู้จองซื ้อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำรไว้ เพื่อประโยชน์ในกำรติดต่อทำรำยกำรซื ้อ ขำยคืนหน่ว ยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภำยใต้ กำร
บริหำรของบริษัทจัดกำร โดยผู้จองซื ้อต้ องกรอกรำยละเอียดและข้ อควำมต่ำงๆ ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนอย่ำงถูกต้ องและตำมควำมจริงพร้ อมทังแนบ
้
เอกสำรประกอบกำรเปิ ดบัญชี ดังนี ้
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กรณีบคุ คลธรรมดำ
ก) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ซึง่ ลงนำมรับรองควำมถูกต้ อง
กรณีนิติบคุ คล
ก) สำเนำหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ซงึ่ กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองควำมถูกต้ อง
ข) ตัวอย่ำงลำยมือชื่อกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม และหรือผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขกำรลงนำม
ค) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิตบิ คุ คลซึง่ ลงนำมรับรองควำมถูกต้ อง
ง) หนังสือมอบอำนำจในกรณีผ้ มู ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลไม่ได้ เป็ นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดกำรจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้ เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอำบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็ นผู้รับเงิ นที่ได้ จำกกำร
ขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อขอเปิ ดบัญชีกองทุนที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ให้ ผ้ จู องซื ้อขอเปิ ดบัญชีเงินฝำกและขอใช้ บตั ร ATM ด้ วย เพื่อประโยชน์ในกำรจ่ำย
ชำระค่ำซื ้อหรือรับค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน โดยดำเนินกำรแต่ละกรณีดงั นี ้
(1) ผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีเงินฝำกและบัตร ATM ที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำแล้ว
ผู้จองซื ้อต้ องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ใน คำขอเปิ ดบัญชีกองทุน และ คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยกรอกหมำยเลขบัญชีเงินฝำกและบัตร ATM ในเอกสำร
ข้ ำงต้ น
(2) ผู้จองซื ้อที่ยงั ไม่มีบญ
ั ชีเงินฝำกและบัตร ATM ที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผู้จองซื ้อต้ องกรอกคำขอเปิ ดบัญชีเงินฝำกและคำขอใช้ บตั ร ATM ก่อน แล้ วจึงดำเนินกำรตำม ข้ อ (1)
(3) ผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีเงินฝำกแล้ วแต่ยงั ไม่มีบตั ร ATM ที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผู้จองซื ้อต้ องกรอกคำขอใช้ บตั ร ATM ก่อนแล้ วจึงดำเนินกำรใน ข้ อ (1) บัตร ATM ดังกล่ำวข้ ำงต้ นนี ้ ถือเป็ นกรรมสิทธิ์ ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำ
กำรใช้ บตั ร ATM ดังกล่ำว รวมถึงค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และถือเป็ นควำมรับผิดชอบ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก :
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
- บริษัทจัดกำร
- ATM
- หักบัญชี
- Internet
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื่อรับซื ้อคืน
- Tele-bank
6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก :
ผู้สนใจสำมำรถทำกำรซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนได้ ทกุ วันในเวลำทำกำร หรือตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ ในหัวข้ อ “วิธีกำรสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน” โดยจะเริ่มขำยหน่วยลงทุน ภำยใน 15 วันทำกำรหลังจำกปิ ดกำรเสนอขำยครัง้ แรก และวิธีกำรขอรับหนังสือชี ้ชวน คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และคำ
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนนัน้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมที่กำหนดในข้ อ 5.2.1.
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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6.2.1. วิธีกำรขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน :
วิธีกำรขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดในข้ อ 5.2.1.
6.2.2. วิธีกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน :
6.2.2.1. บริษัทจัดกำร
ผู้สนใจจะต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกิน 500,000 บำทถ้ วน โดยชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น
เงินสด เงินโอน คำสัง่ หักบัญชี เช็ค หรือดรำฟต์ ของธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงำนของผู้สนับสนุนที่ รับคำสัง่ ซื ้อ หรือ
หักบัญชีบตั รเครดิต ในกรณีสงั่ ซื ้อด้ วยเช็ค ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่วนั เดียวกับวันสัง่ ซื ้อ และขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยในนำม “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้” ซึง่ บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี ” ซึง่ บริษัทจัดกำรจะเปิ ด
เป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวันของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย
ธนำคำรซิตี ้แบงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยูโอบี ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง บมจ. ธนำคำรสแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด (ไทย) บมจ.
ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ ำส์ เพื่อรำยย่อย บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ บมจ.
ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย หรือที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบเอกสำรและเงินค่ำสัง่ ซื ้อว่ำครบถ้ วนและถูก ต้ องแล้ว
เจ้ ำหน้ ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนำมรับรองควำมถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อไว้ เป็ นหลักฐำนต่อไป ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิใน
กำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขันต
้ ำ่ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่ำสูงสุดของกำรทำรำยกำรในแต่ละ
ครัง้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุน และค่ำซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวยังไม่สำมำรถนำเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ที่ธนำคำร
พำณิชย์ในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ว่ำด้ วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซื ้อในวันที่นำค่ำ
ซื ้อหน่วยลงทุนเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่ำวได้ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ รำคำขำยหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรนันซึ
้ ง่ ได้ รับกำร
รับรองจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับ
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ หรือกำรชำระด้ วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะระงับกำรขำยหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อนันและจะ
้
ดำเนินกำรให้ ผ้ สู นับสนุนแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทรำบทำงโทรศัพท์
ในกรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดกำรมิได้ รับเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรทีผ่ ้ สู งั่ ซื อ้ มีบญ
ั ชี
บัตรเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำว
ในกำรชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเงินเต็มมูลค่ำจะหักกลบลบหนี ้กับบริษัทจั ดกำรไม่ได้
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชำระเงินค่ำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วไม่วำ่ ด้ วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอเงิ นค่ำซื ้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทำกำรเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนในวันทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนนัน้
บริษัทจัดกำรจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณได้ เมื่อสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำขำย และจำนวนหน่วยลงทุนทีผ่ ้ ซู ื ้อ
จะได้ รับ เว้ นแต่เป็ นไปตำมวิธีกำรใช้ รำคำซื ้อหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “วิธีกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจัดกำรจะคิดค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วย
ลงทุน ตำมที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
อนึ่ง มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยหน่วยลงทุนจะต้ องได้ รับกำรรับรองจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
6.2.2.2. ผู้สนับสนุน :
ผู้สนใจจะต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกิน 500,000 บำทถ้ วน โดยชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเป็ น
เงินสด เงินโอน คำสัง่ หักบัญชี เช็ค หรือดรำฟต์ ของธนำคำรที่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงำนของผู้สนับสนุนที่ รับคำสัง่ ซื ้อ หรือ
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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หักบัญชีบตั รเครดิต ในกรณีสงั่ ซื ้อด้ วยเช็ค ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่วนั เดียวกับวันสัง่ ซื ้อ และขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยในนำม “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้” ซึง่ บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเป็ นบัญชีออมทรัพย์ หรือ “บัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี ” ซึง่ บริษัทจัดกำรจะเปิ ด
เป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรำยวันของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย์ บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย
ธนำคำรซิตี ้แบงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ. ธนำคำรยูโอบี ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ ้ง บมจ. ธนำคำรสแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด (ไทย) บมจ.
ธนำคำรกรุงไทย บมจ. ธนำคำรทหำรไทย บมจ. ธนำคำรธนชำต บมจ. ธนำคำร แลนด์ แอนด์ เฮ้ ำส์ เพื่อรำยย่อย บมจ. ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ บมจ.
ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย หรือที่บริษัทจัดกำรกำหนดเพิ่มเติม เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบเอกสำรและเงินค่ำสัง่ ซื ้อว่ำครบถ้ วนและถูก ต้ องแล้ว
เจ้ ำหน้ ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนำมรับรองควำมถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อไว้ เป็ นหลักฐำนต่อไป ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิใน
กำรพิจำรณำกำรทำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขันต
้ ำ่ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่ำสูงสุดของกำรทำรำยกำรในแต่ละ
ครัง้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุน และค่ำซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวยังไม่สำมำรถนำเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ที่ธนำคำร
พำณิชย์ในเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ว่ำด้ วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซื ้อในวันที่นำค่ำ
ซื ้อหน่วยลงทุนเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่ำวได้ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ รำคำขำยหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรนันซึ
้ ง่ ได้ รับกำร
รับรองจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับ
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต์ หรือกำรชำระด้ วยวิธีอื่นใดถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะระงับกำรขำยหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อนันและจะ
้
ดำเนินกำรให้ ผ้ สู นับสนุนแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทรำบทำงโทรศัพท์
ในกรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดกำรมิได้ รับเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรทีผ่ ้ สู งั่ ซื ้อมีบญ
ั ชี
บัตรเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำว
ในกำรชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยเงินเต็มมูลค่ำจะหักกลบลบหนี ้กับบริษัทจัดกำรไม่ได้
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชำระเงินค่ำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วไม่วำ่ ด้ วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทำกำรเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนในวันทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนนัน้ บริษัทจัดกำร
จะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ เมื่อสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำขำย และจำนวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับ เว้ น
แต่เป็ นไปตำมวิธีกำรใช้ รำคำซื ้อหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “วิธีกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน” โดยบริษัทจัดกำรจะคิดค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน
ตำมที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
อนึ่ง มูลค่ำหน่วยลงทุนและรำคำขำยหน่วยลงทุนจะต้ องได้ รับกำรรับรองจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
6.2.2.3. วิธีกำรซื ้อผ่ำนเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ในกำรสัง่ ซื ้อแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกิน 500,000 บำทถ้ วน ด้ วยบัตร ATM ของ
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ผ่ำนเครื่อง ATM ของธนำคำรได้ ทกุ วันระหว่ำงเวลำให้ บริกำร ATM ของธนำคำร โดยปฏิบตั ิตำมขันตอน
้
กำรทำรำยกำรที่
ระบุบนหน้ ำจอเครื่อง ATM จนครบทุกขันตอน
้
บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะทำกำรหักเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมทังค่
้ ำธรรมเนียมกำรใช้ บตั ร ATM
ข้ ำมเขตหักบัญชีของธนำคำร (ถ้ ำมี) จำกบัญชีเงินฝำกที่ได้ ระบุไว้ ในคำขอใช้ บริกำรบัตร ATM ของธนำคำร ในทันที ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิใน
กำรให้ ทำรำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขันต
้ ่ำ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่ำสูงสุดของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดกำร
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนก่อนเวลำปิ ดทำกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ในวันทำกำรซื ้อขำยให้ ถือว่ำเป็ นกำรสัง่ ซื อ้ หน่วย
ลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ โดยใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยโดยเป็ นรำคำที่ได้ รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นเกณฑ์ใน
กำรคำนวณ ส่วนกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนหลังเวลำปิ ดทำกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ในวันทำกำรซื ้อขำยหรือกำรสั่งซื ้อ
หน่วยลงทุนในวันหยุดทำกำรซื ้อขำยให้ ถือว่ำเป็ นกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยถัดไปโดยใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ น้ วันทำกำร
ซื ้อขำยถัดไปโดยเป็ นรำคำที่ได้ รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็ นเพียงเอกสำรบันทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลักฐำนในกำรทำรำยกำรอย่ำงสมบูรณ์ บริษัทจัดกำรจะ
ถือหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เป็ นหลักฐำนในกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์ และใช้ อ้ำงอิงได้
หำกเกิดข้ อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่อง ATM จำกระบบงำนของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำนัน้ ธนำคำรในฐำนะผู้สนับสนุนจะ
ดำเนินกำรตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้ แล้ วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้ รับแจ้ ง
จำกผู้ถือหน่วยลงทุน
6.2.2.4. วิธีกำรซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจำ
ก) กำรขอใช้ บริกำร
ผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถขอใช้ บริกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจำ โดยกรอกแบบฟอร์ มกำรซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจำ พร้ อมหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงิน ฝำก
ธนำคำรพำณิชย์ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อมีควำมประสงค์ที่จะชำระค่ำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจำด้ วยบัตรเครดิต ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกรอกรำยละเอียดใน
หนังสือยืนยันกำรชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิต
บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนจะดำเนินกำรให้ มีกำรหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมจำนวนเงินรำยงวดในวันที่ที่ ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนกำหนดเพื่อเป็ นค่ำซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่วนั ดังกล่ำวเป็ นวันหยุดทำกำร และผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้ แจ้ งกำรเลื่อนกำรหักบัญชีเงิ นฝำกหรือ
บัญชีบตั รเครดิตไว้ ต่อบริษัทจัดกำร บริษัทจัดกำรจะหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตสำหรับงวดดังกล่ำวในวันทำกำรซื ้อขำยถัดไปทุกครัง้
ในกำรกำหนดงวดกำรซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจำ ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเลือกซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจำทุกสัปดำห์ ทุกเดือน หรืองวดอื่นใดตำม
ควำมประสงค์
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดำเนินกำรตำมขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” และซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกขันต
้ ่ำ
2,000 บำท ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกิน 500,000 บำทถ้ วน ผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจำของผู้สงั่ ซื ้อ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรพบว่ำเอกสำรหรือข้ อมูลที่ได้ รับ จำกผู้สงั่ ซื ้อไม่
ถูกต้ องครบถ้ วน หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตดังกล่ำวข้ ำงต้ น 3 งวด ติดต่อกัน
ข) กำรให้ บริกำร
1) บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรพิจำรณำหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตแล้ วแต่กรณี ในงวดแรก หลังจำกที่ผ้ สู งั่ ซื ้อกรอกและยื่นแบบฟอร์ มกำรซื ้อ
หน่วยลงทุนแบบประจำ พร้ อมหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกหรือหนังสือยืนยันกำรชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิตครบถ้ วนแล้ ว ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน
2) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน สำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจำเป็ นรำยงวด ๆ ละ เท่ำ ๆ กัน โดยระบุจำนวนเงินที่ต้องกำรสัง่ ซื ้อในแต่ละงวดเป็ นจำนวนเงิน
บำทถ้ วน ขันต
้ ่ำ 2,000 บำท โดยต้ องไม่เกิน 500,000 บำทถ้ วน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรให้ ทำรำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขัน้
ต่ำ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่ำสูงสุดของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
3) บริษัทจัดกำรจะหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบัญชีบตั รเครดิตตำมหนังสือยืนยันกำร
ชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยบัตรเครดิต ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดกำร
มิได้ รับเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรทีผ่ ้ สู งั่ ซื ้อมีบญ
ั ชีบตั รเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่สั่งซื ้อหน่วยลงทุน ไม่ว่ำ
ด้ วยสำเหตุใด บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในงวดนัน้ และจะยกเลิกรำยกำรซื ้อของงวดดังกล่ำว ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะ
ดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตสำหรับงวดถัดไปตำมปกติ
4) บริษัทจัดกำร จะใช้ รำคำขำยหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรทีส่ ำมำรถผ่ำนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่ธนำคำร
พำณิชย์ในเขตกรุงเทพมหำนครได้ ซึง่ เป็ นรำคำที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณหน่วยลงทุน
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5) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนซึง่ ได้ รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร จะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและ
ใบกำกับภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรซื ้อหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ภำยใน 2 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำย
หน่วยลงทุน
6) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์หรือบัญชีบตั รเครดิตเท่ำนัน้ โดย
เป็ นค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์หรือบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตเรียกเก็บ เมื่อมีคำสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั ร
เครดิตแล้วแต่กรณี
ค) เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรได้ หกั บัญชีเงินฝำกหรือบัญชีบตั รเครดิตของผู้ถือหน่วยแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถเพิกถอนรำยกำรดังกล่ำวซึ่งเป็ น
รำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนได้ ไม่ว่ำสำเหตุใด
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถยกเลิกกำรใช้ บริกำรซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจำได้ โดยแจ้ งยกเลิกกำรซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจำต่อบริษัทจัดกำร บริษั ท
จัดกำรจะดำเนินกำรยกเลิกกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์หรือบัญชีบตั รเครดิตภำยใน 7 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่ได้ รับกำรแจ้ งยกเลิก
ดังกล่ำวจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีกำรขอแก้ ไขรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจำ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแจ้ งกำรขอแก้ ไขต่อบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุ นล่วงหน้ ำ
ไม่น้อยกว่ำ 7 วัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขให้ แล้ วเสร็จโดยไม่ชกั ช้ ำ
3) ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลำดจำกระบบกำรให้ บริกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ แล้ วเสร็จภำยใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่
ได้ รับแจ้ งจำกผู้ถือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตำมแนวทำงกำรแก้ ไขที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ ำมี)
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อนปิ ด
กำรให้ บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน รวมทังประกำศลงหนั
้
งสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อย 1 ฉบับ
5) ผู้ลงทุนสำมำรถขอใช้ บริกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจำผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดกำร รวมถึงช่องทำงอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนำคต เพื่อ
อำนวยควำมสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยให้ มีวิธีกำรขอใช้ บริกำร ลักษณะของกำรให้ บริกำร และเงื่อนไขกำรให้ บริกำร เป็ นไปตำมข้ อกำหนดของช่องทำงนันๆ
้
6) ผู้ลงทุนสำมำรถขอใช้ บริกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจำโดยติดต่อกับผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่มีบริกำรรับคำสัง่ ซื อ้ หน่วย
ลงทุนแบบประจำ ทังนี
้ ้ กำรซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจำดังกล่ำวอำจมีวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่ำงไปจำกกำรซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจำกับบริษัทจัดกำรโดยตรง
ผู้ลงทุนจึงควรศึกษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนแบบประจำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ เข้ ำใจ
ก่อนกำรลงทุน
6.2.2.5. วิธีกำรซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้ บริกำร
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคำขอใช้ บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอ
เอกสำรดังกล่ำวได้ ที่บริษัทจัดกำร หรือชำระค่ำซื ้อโดยกำรหักบัญชีบตั รเครดิต ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดำเนินกำรตำมขันตอนใน
้
หัวข้ อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” และซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรทำรำยกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร ซึง่ ผู้ ถือรหัส
ประจำตัวต้ องเก็บรักษำไว้ เป็ นควำมลับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ ำของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทำรำยกำรผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
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ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้ บริกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัท
จัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยใด เป็ นกำรซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตังแต่
้ หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยก่อนหน้ ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยถัดมำ ซึง่
บริษัทจัดกำรจะใช้ รำคำขำยหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยดังกล่ำว ซึง่ ได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กำรชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝำก ยังไม่สำมำรถยืนยันกำรผ่ำนเงินเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ทธี่ นำคำรพำณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหำนครได้ ไม่ว่ำด้ วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซื ้อในวันที่นำค่ำซื ้อหน่วย
ลงทุนเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่ำวได้ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ รำคำขำยหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรนัน้ ซึง่ ได้ รับกำรรับรอง
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีบตั รเครดิตหรือบริษัทจัดกำรมิได้ รับเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรทีผ่ ้ สู งั่ ซื ้อมีบญ
ั ชี
บัตรเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำว
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้ อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ ซื ้อ ภำยใต้ หลักฐำนทีป่ รำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ ำงอิงเท่ำ นัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน เป็ นจำนวนเงินบำท โดยสัง่ ซื ้อขันต
้ ่ำ 2,000 บำท โดยจะต้ องไม่เกิน 500,000 บำทต่อครัง้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำร
ขอสงวนสิทธิในกำรให้ ทำรำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขันต
้ ่ำ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่ำสูงสุดของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหักเงินตำมจำนวนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน จำกบัญชีเงินฝำกของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักเงินค่ำซื ้อได้ หรือรำยกำรคำสัง่ ไม่สมบูรณ์ไม่ว่ำด้ วยสำเหตุใด บริษัทจัดกำรหรือ
ผู้สนับสนุนจะยกเลิกคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถใช้ บริกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ ตำมปกติ
อนึ่ง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เท่ำนัน้ โดยเป็ นค่ำธรรมเนียม
ตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
ค) เงื่อนไขกำรใช้ บริกำร
1) ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขันตอนกำรสั
้
ง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์ อตั โนมัติ
ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องกดยืนยันควำมถูกต้ อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ ทบทวนกำรทำรำยกำรให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อแล้ ว
2) เมื่อผู้สงั่ ซื ้อกดยืนยันควำมถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสำรของผู้สงั่ ซื ้อ สำมำรถใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้
เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์และอ้ ำงอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับ
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อรำยกำรซื ้อสมบูรณ์แล้ว
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4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชัว่ ครำวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริกำรทรำบล่วงหน้ ำ ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้ บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขกรณีดงั กล่ำวให้ แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ูลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อนปิ ด
กำรให้ บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน รวมทังประกำศไว้
้
ในระบบโทรศัพท์ของบริษัทจัดกำร
6.2.2.6. วิธีกำรซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้ บริ กำร
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคำขอใช้ บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติหรือ
อินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ ที่
บริษัทจัดกำร หรือชำระค่ำซื ้อโดยกำรหักบัญชีบตั รเครดิต ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดำเนินกำรตำมขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสำร
หลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” และซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรกผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนก่อนทุกครัง้
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรทำรำยกำรผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร ซึง่ ผู้ถือรหัสประจำตัว
ต้ องเก็บรักษำไว้ เป็ นควำมลับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น ในกรณีที่บคุ คลที่มิใช่เจ้ ำของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรำยกำร
ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษทั จัดกำร
ข) กำรใช้ บริกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตที่บริษัทจัดกำร
กำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยใด เป็ นกำรซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตังแต่
้ หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยก่อนหน้ ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยถัดมำ ซึง่
บริษัทจัดกำรจะใช้ รำคำขำยหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยดังกล่ำว ซึง่ ได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กำรชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนโดยวิธีหกั บัญชีเงินฝำก ยังไม่สำมำรถยืนยันกำรผ่ำนเงินเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ทธี่ นำคำรพำณิชย์ ใน
เขตกรุงเทพมหำนครได้ ไม่ว่ำด้ วยเหตุใดก็ตำม บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรซื ้อในวันที่ นำค่ำซื ้อหน่วย
ลงทุนเข้ ำบัญชีจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เปิ ดไว้ ดงั กล่ำวได้ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ รำคำขำยหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรนัน้ ซึง่ ได้ รับกำรรับรอง
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรหักบัญชีบตั รเครดิตหรื อบริษัทจัดกำรมิได้ รับเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนจำกบริษัทบัตรเครดิตหรือธนำคำรทีผ่ ้ สู งั่ ซื ้อมีบญ
ั ชี
บัตรเครดิตอยู่ ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่ำว
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้ อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ ซื ้อ ภำยใต้ หลักฐำนทีป่ รำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนอ้ ำงอิงเท่ำนัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน เป็ นจำนวนเงินบำท โดยสัง่ ซื ้อขันต
้ ่ำ 2,000 บำท โดยจะต้ องไม่เกิน 500,000 บำทต่อครัง้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำร
ขอสงวนสิทธิในกำรให้ ทำรำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขันต
้ ่ำ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่ำสูงสุดของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยู่
กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร
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บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรหักเงินตำมจำนวนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน จำกบัญชีเงินฝำกของผู้สงั่ ซื ้อที่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
พำณิชย์ ในกรณีที่เงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถหักเงินค่ำซื ้อได้ หรือรำยกำรคำสัง่ ไม่สมบูรณ์ไม่ว่ำด้ วยสำเหตุใด บริษัทจัดกำรหรือ
ผู้สนับสนุนจะยกเลิกคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยผู้สงั่ ซื ้อสำมำรถใช้ บริกำรสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนใหม่ได้ ตำมปกติ
อนึ่ง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริกำรดังกล่ำว จะมีภำระเฉพำะค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินกำรหักบัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์เท่ำนัน้ โดยเป็ นค่ำธรรมเนียม
ตำมอัตรำและเงื่อนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชย์เรียกเก็บเมื่อมีคำสัง่ ขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร
ค) เงื่อนไขกำรใช้ บริกำร
1) ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขันตอนกำรสั
้
ง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ต ทังนี
้ ้ ผู้
สัง่ ซื ้อจะต้ องกดยืนยันควำมถูกต้ อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ ทบทวนกำรทำรำยกำรให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อแล้ ว
2) เมื่อผู้สงั่ ซื ้อกดยืนยันควำมถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์ เน็ต สำมำรถใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้ เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำก
หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์และอ้ ำงอิงได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่ อ
รำยกำรซื ้อสมบูรณ์แล้ว
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชัว่ ครำวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริกำรทรำบล่วงหน้ ำ ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้ บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขกรณีดงั กล่ำวให้ แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อนปิ ด
กำรให้ บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน รวมทังประกำศไว้
้
ในระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัด กำร
6.2.2.7. วิธีกำรซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนซึง่ ได้ แก่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ อำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของ
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ซึง่ เรียกว่ำ “ระบบกรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online)” โดยจะปิ ดประกำศให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 3 วันทำกำร
ก่อนวันเริ่มให้ บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคำขอใช้ บริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำร ซึง่ สำมำรถขอเอกสำรดังกล่ำวได้ ทบี่ มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อยังมิได้ เปิ ดบัญชีกองทุน จะต้ องดำเนินกำรตำมขันตอนในหั
้
วข้ อ “เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี” ก่อนทุกครัง้
ผู้ลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ำ 2,000 บำท ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่เกิน 500,000 บำทต่อครัง้ โดยบมจ.ธนำคำรกรุงศรี อยุธยำจะทำ
กำรหักเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนพร้ อมทังค่
้ ำธรรมเนียมกำรให้ บริกำร (ถ้ ำมี) จำกบัญชีเงินฝำกที่ได้ ระบุไว้ ในทันที ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรให้
ทำรำยกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีมลู ค่ำขันต
้ ่ำ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่ำสูงสุดของกำรทำรำยกำรในแต่ละครัง้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัท
จัดกำร
ผู้ลงทุนสำมำรถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำกำหนดไว้ ทังนี
้ ้ ให้ ปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรที่ระบุบนหน้ ำจอระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยใด ให้ ถือว่ำเป็ นกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน
15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตังแต่
้ หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยก่อนหน้ ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยถัดมำ ซึง่ บริษัทจัดกำรจะ
ใช้ รำคำขำยหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยดังกล่ำว ซึง่ ได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณหน่วย
ลงทุน
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ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ชำระเงินค่ำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแล้ วไม่วำ่ ด้ วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและขอเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้
บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้ เพิกถอนกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุน
หำกเกิดข้ อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนับสนุนจะดำเนินกำร
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้ แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้ถือหน่วย
ลงทุน
6.2.2.8. กำรซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรซื ้อหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนำคต เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อผู้ลงทุน โดย
บริษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรเพิ่มเติมช่องทำงดังกล่ำวให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 3 วันทำกำร และปิ ดประกำศให้ ผ้ ลู งทุน
ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่มให้ บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทังสื
้ ่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
6.2.3. กำรจัดสรรหน่วยลงทุน :
ในกรณีที่มีกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนซึง่ ทำให้ กำรเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ สำหรับกำรสัง่ ซื ้อมีจำนวนเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนของ
โครงกำรที่ได้ จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดกำรจะทำกำรจัดสรรหน่วยลงทุนตำมสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สงั่ หน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน จนเต็ม
ตำมจำนวนหน่วยลงทุนของโครงกำรจัดกำรที่ได้ จดทะเบียนไว้ โดยในกรณีกำรสัง่ ซื ้อ บริษัทจัดกำรจะทำกำรคืนเงินค่ำสัง่ ซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรร โดย
ออกเป็ นเช็คขีดคร่อมและจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ในใบคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ภำยใน 3 วันทำกำรนับจำกวันทีส่ งั่ ซื ้อโดยไม่มีดอกเบี ้ย
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแจ้ งทำงโทรศัพท์ทกุ ครัง้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนเต็มตำมจำนวนที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
เว้ นแต่
ในกรณีเข้ ำข้ อยกเว้ นตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้ วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่
ของบริษัทจัดกำร
6.2.4. กำรคืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุน
ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในข้ อ 6.2.3.
6.2.5. เงื่อนไขกำรขำยหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนชัว่ ครำว ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง ตำมทีบ่ ริษัทจัดกำรเห็นสมควร ทังนี
้ ้ บริษัทจั ดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ู
ลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนกำรใช้ สิทธิปิดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและสำนักงำน
ของผู้สนับสนุน
(2) ในกรณีที่มีกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนเกิน 500,000 บำท บริษัทจัดกำรอำจพิจำรณำอนุญำตให้ ลงทุนได้ ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นกำรลงทุนเพื่อสนับสนุนกำรเติบโต
ของตลำดหลักทรัพย์ในระยะยำว
(3) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่อำจจะพิจำรณำ ปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนในกรณีดงั ต่อไปนี ้โดยไม่ต้องให้ เหตุผ ลใด ๆ
(ก) คำสัง่ ซื ้อของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรำยใดที่เป็ นเงินสด
(ข) คำสัง่ ซื ้อที่จะมีผลให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรำยนันถื
้ อหน่วยลงทุนมำกกว่ำร้ อยละ 5 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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(ค) เพื่อรักษำผลประโยชน์สงู สุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ ว โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทุนเป็ นหลัก ซึง่ อำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจัดกำรลงทุนได้
(ง) บริษัทจัดกำรมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนกับ
หรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผู้ที่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซึง่ โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกำ
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่ำวและบริษัทหรือห้ ำงหุ้นส่วนซึง่ จัดให้ มีขึ ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกำ บริษัทจัดกำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธหรือระงับกำรสัง่ ซื ้อ กำรจัดสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้ อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลดังที่กล่ำวมำข้ ำงต้ น
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรได้ จำหน่ำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจัดกำรจนเต็มตำมจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้ จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จ ะปฏิเสธ
กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ตังแต่
้ วนั ทำกำรซื ้อขำยถัดจำกวันที่จำหน่ำยหน่วยลงทุนได้ เต็มตำมจำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่ำบริษทั จัดกำรจะเห็ นสมควรที่จะ
ทำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป โดยจะประกำศวันที่จะทำกำรเสนอขำยครัง้ ต่อไปให้ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรในหนังสือพิมพ์รำยวัน
อย่ำงน้ อย 1 ฉบับพร้ อมกับปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและสำนักงำนของผู้สนับสนุน
6.2.6. เอกสำรหลักฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี
ในกรณีที่ยงั มิได้ เปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร ผู้จองซื ้อจะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ในกำรติ ดต่อทำรำยกำรซื ้อ ขำยคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภำยใต้ กำรบริหำรของบริษัทจัดกำร โดยผู้จองซื ้อต้ องกรอกรำยละเอียดและข้ อควำมต่ำงๆ ในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน
อย่ำงถูกต้ องและตำมควำมจริงพร้ อมทังแนบเอกสำรประกอบกำรเปิ
้
ดบัญชี ดังนี ้
กรณีบคุ คลธรรมดำ
ก) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ซึง่ ลงนำมรับรองควำมถูกต้ อง
กรณีนิติบคุ คล
ก) สำเนำหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ซงึ่ กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมรับรองควำมถูกต้ อง
ข) ตัวอย่ำงลำยมือชื่อกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม และหรือผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลและเงื่อนไขกำรลงนำม
ค) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิตบิ คุ คลซึง่ ลงนำมรับรองควำมถูกต้ อง
ง) หนังสือมอบอำนำจในกรณีผ้ มู ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลไม่ได้ เป็ นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมที่ระบุในหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดกำรจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้ เป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอำบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็ นผู้รับเงิ นที่ได้ จำกกำร
ขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผล
6.2.7. วันและเวลำทำกำรขำยหน่วยลงทุน
ผู้สนใจสำมำรถทำกำรซื ้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนได้ ทกุ วันในเวลำทำกำร
6.3. กำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน :
ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ ำ
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7. การรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
7.1. ช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดกำร
- ATM
- Internet
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรื่อรับซื ้อคืน
- Tele-bank
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.3. วิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
- รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.4.1. บริษัทจัดกำร :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมควำมประสงค์โดยไม่มีกำหนดมูลค่ำและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสัง่ ขำยคืนนันได้
้ เสร็จ
สิ ้นสมบูรณ์แล้ ว ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสัง่ ขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ ูสนับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้ ตำมปกติ
ผู้สงั่ ขำยคืนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุน ตำมวันและเวลำในข้ อ 7.6.1. เรื่อง “วันและเวลำที่ทำกำรรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
้ จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องกำรขำยคืน เมื่อ
เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนว่ำถูกต้ องแล้ว เจ้ ำหน้ ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนำมรับรองควำมถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งั่
ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐำนต่อไป

บริษัทจัดกำรจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณได้ เมื่อสิ ้นวันทำกำรที่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ คำนวณรำคำรับซื ้อคืนโดยมูลค่ำหน่วยลงทุนและ
รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวจะต้ องได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
7.4.2. ผู้สนับสนุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมควำมประสงค์โดยไม่มีกำหนดมูลค่ำและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี ขนต
ั ้ ่ำ
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสัง่ ขำยคื นนันได้
้ เสร็จ
สิ ้นสมบูรณ์แล้ ว ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสัง่ ขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ สู นับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้ ตำมปกติ
ผู้สงั่ ขำยคืนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทผู้สนับสนุน ตำมวันและเวลำในข้ อ 7.6.1. เรื่อง “วันและเวลำทีท่ ำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” โดย
กรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
้ จำนวนหน่วยลงทุนทีต่ ้ องกำรขำยคืน เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจ
คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนว่ำถูกต้ องแล้ว เจ้ ำหน้ ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ลงนำมรับรองควำมถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ สู งั่ ขำยคืนหน่วย
ลงทุนไว้ เป็ นหลักฐำนต่อไป
บริษัทจัดกำรจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณได้ เมื่อสิ ้นวันทำกำรที่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์คำนวณรำคำรับซื ้อคืน โดยมูลค่ำหน่วยลงทุนและ
รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวจะต้ องได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
7.4.3. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผู้สงั่ ขำยคืนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนด้ วยบัตร ATM บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ผ่ำนเครื่อง ATM ของธนำคำรได้ ทกุ วันระหว่ำงเวลำให้ บริกำร
ATM ของธนำคำรโดยปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรที่ระบุบนหน้ ำจอเครื่อง ATM จนครบทุกขันตอน
้
กำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนเวลำปิ ดทำกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ในเขตกรุงเทพมหำนคร ในวันทำกำรซื ้อขำยให้ ถือว่ำเป็ นกำรสัง่ ขำยคืน
หน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ โดยใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณโดยเป็ นรำคำที่ได้ รั บรองโดย
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ส่วนกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนหลังเวลำปิ ดทำกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ในเขตกรุงเทพมหำนครในวันทำกำรซื ้อขำย หรือ
กำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำกำรซื ้อขำยให้ ถือว่ำเป็ นกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยถัดไปโดยใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่ คำนวณได้
ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยถัดไปเป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณโดยรำคำทีบ่ ริษัทจัดกำรรับซื ้อคืนนันต้
้ องเป็ นรำคำที่ได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมควำมประสงค์โดยไม่มีกำหนดมูลค่ำและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ
เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็ นเพียงเอกสำรบันทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลักฐำนในกำรทำรำยกำรอย่ำงสมบูรณ์ บริษัทจัดกำรจะ
ถือหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เป็ นหลักฐำนในกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์และใช้ อ้ำงอิงได้
หำกเกิดข้ อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่อง ATM จำกระบบงำน บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนับสนุนจะ
ดำเนินกำรตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้ แล้ วเสร็จภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้ รับแจ้ งจำก
ผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดกำรและบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยได้ โดยอยู่ใน
ระหว่ำงกำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรตำมหัวข้ อเรื่อง “กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุน
อำจขอยกเลิกคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ในระหว่ำงเวลำทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนที่ผ้ สู นับสนุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ ยื่นคำสัง่ ขำยคืนหน่ วยลงทุน ทังนี
้ ้
กำรยกเลิกคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ รับอนุมตั ิจำกบริษัทจัดกำรก่อน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ทังนี
้ ้ บริษทั จัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อนปิ ด
กำรให้ บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
7.4.4. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร (Tele-bank)
ก) กำรขอใช้ บริกำร
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคำขอใช้ บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอ
เอกสำรดังกล่ำวได้ ที่บริษัทจัดกำร
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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ข) กำรใช้ บริกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุน สำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ที่บริษทั จัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยใด เป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้
โดยระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตังแต่
้ หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยก่อนหน้ ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยถัด
มำ ซึง่ บริษัทจัดกำรจะใช้ รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยดังกล่ำว ซึง่ ได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ น
เกณฑ์ในกำรคำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้ อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้ หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำน
อ้ ำงอิงเท่ำนัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมควำมประสงค์โดยไม่มีกำหนดมูลค่ำและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขัน้ ต่ำ
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสัง่ ขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ ูสนับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับ สนุน และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้ ตำมปกติ
ในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหัวข้ อ “กำรชำระเงินค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนจำนวนนัน้
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึง่ ได้ รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับ
ภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ ภำยใน 4 วันทำกำรนับแต่วนั ทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขกำรใช้ บริกำร
1) ในกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ขำยคืนจะต้ องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขันตอนกำรสั
้
ง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบ
โทรศัพท์อตั โนมัติ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ขำยคืนจะต้ องกดยืนยันควำมถูกต้ องภำยหลังจำกที่ระบบได้ ทบทวนกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ ขำยคืนแล้ ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทังสิ
้ ้น
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสำรของผู้สงั่ ขำยคืน สำมำรถใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้
เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์แล้ วนำไปใช้ อ้ำงอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชัว่ ครำวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริกำรทรำบล่วงหน้ ำ ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้ บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขกรณีดงั กล่ำวให้ แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิ ดให้ บริกำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร จนกว่ำบริษัทจัดกำรจะพร้ อม
ให้ บริกำรได้ โดยจะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร โดยจะปิ ดประกำศไว้ ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
6) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อนปิ ด
กำรให้ บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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7.4.5. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร (Internet)
ก) กำรขอใช้ บริกำร
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคำขอใช้ บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
หรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอเอกสำร
ดังกล่ำวได้ ที่บริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้ บริกำร
ผู้ถือหน่วยลงทุน สำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วย
ลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยใด เป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้
โดยระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตังแต่
้ หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยก่อนหน้ ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยถัด
มำ ซึง่ บริษัทจัดกำรจะใช้ รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยดังกล่ำว ซึง่ ได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ น
เกณฑ์ในกำรคำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้ อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้ หลักฐำนที่ ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำน
อ้ ำงอิงเท่ำนัน้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมควำมประสงค์โดยไม่มีกำหนดมูลค่ำและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสัง่ ขำยคืนเป็ นจำนวนเงินบำทเป็ นกำรชัว่ ครำวหรื อถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ สู นับสนุน
ยกเลิกสัญญำกำรเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ทสี่ ำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนหน่วยได้ ตำมปกติ
ในกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหัวข้ อ “กำรชำระเงินค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
นำยทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืนในวันทำกำรถัดจำกวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนจำนวนนัน้
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุน ซึง่ ได้ รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้ อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับ
ภำษีสำหรับค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทำงไปรษณีย์ ภำยใน 4 วันทำกำรนับแต่วนั ทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน
ค) เงื่อนไขกำรใช้ บริกำร
1) ในกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ขำยคืนจะต้ องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขันตอนกำรสั
้
ง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบ
อินเทอร์ เน็ต ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ขำยคืนจะต้ องกดยืนยันควำมถูกต้ องภำยหลังจำกที่ระบบได้ ทบทวนกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ ขำยคืนแล้ ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทังสิ
้ ้น
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่พิมพ์ออกจำกระบบอินเทอร์ เน็ต สำมำรถใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้ เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำก
หลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์แล้ วนำไปใช้ อ้ำงอิงได้
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4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชัว่ ครำวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริกำรทรำบล่วงหน้ ำ ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้ บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขกรณีดงั กล่ำวให้ แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่เปิ ดให้ บริกำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร จนกว่ำบริษัทจัดกำรจะพร้ อมให้ บริกำร
ได้ โดยจะแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร โดยจะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้ อง
6) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อนปิ ด
กำรให้ บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
7.4.6. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ (Internet)
บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนซึง่ ได้ แก่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ อำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ.
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ซึง่ เรียกว่ำ “ระบบกรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online)” โดยจะปิ ดประกำศให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 3 วันทำกำรก่อนวัน
เริ่มให้ บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนตำมควำมประสงค์โดยไม่มีกำหนดมูลค่ำและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตที่บมจ.
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนดไว้ ทังนี
้ ้ ให้ ปฏิบตั ติ ำมขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรทีร่ ะบุบนหน้ ำจอระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
กำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยใด ให้ ถือว่ำเป็ นกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ โดยระยะเวลำ
ภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตังแต่
้ หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยก่อนหน้ ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยถัดมำ ซึง่ บริษัท
จัดกำรจะใช้ รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยดังกล่ำว ซึง่ ได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ว เป็ นเกณฑ์ในกำร
คำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำให้ เพิกถอนกำรสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุน
หำกเกิดข้ อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนับสนุนจะดำเนินกำร
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้ แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้ รับแจ้ งจำกผู้ถือหน่วย
ลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ทังนี
้ ้ บริษทั จัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อนปิ ด
กำรให้ บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
7.4.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนำคต เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อลงทุน
โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรเพิ่มเติมช่องทำงดังกล่ำวให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 3 วันทำกำร และปิ ดประกำศให้ ผ้ ู
ลงทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่มให้ บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทังสื
้ ่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
7.5. ระยะเวลำในกำรรับซื ้อคืน : ทุกวันทำกำร
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรับซื ้อคืน :
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7.6.1. วันและเวลำที่ทำกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุนได้ ทกุ วันในเวลำทำกำร ภำยในเวลำ 15.30 น.
7.6.2. กำรชำระเงินค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) โอนเข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ ให้ โอนค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ ำบัญชีเงินฝำก โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเข้ ำบัญชีเงิน
ฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำนระบบ
พร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น ภำยใน 4 วันทำกำรถัดจำกวันทีส่ งั่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ในกำรรับค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนโดยกำรโอนเงินเข้ ำบัญชี
เงินฝำกนี ้ ถ้ ำหำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถโอนเงินเข้ ำบัญชีที่ได้ แจ้ งไว้ ไม่ว่ำด้ วยกรณีใดๆ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรออกเช็ค ขีดคร่อมค่ ำขำยคืนหน่วย
ลงทุนสัง่ จ่ำยผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
เห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
(2) รับเช็คทำงไปรษณีย์
ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจสัง่ ให้ บริษัทจัดกำรดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมชื่อและที่อยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ บริษัทจัดกำรจะนำส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนภำยใน 4 วันทำกำรถัดจำกวันที่สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนไม่ได้ นำเช็คไปขึ ้นเงิน บริษทั จัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบ
พร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
(3) รับเช็คด้ วยตนเองที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนอื่น
ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจสัง่ ให้ บริษัทจัดกำรดำเนินกำรออกเช็คขีดคร่อมค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้ วยตนเองที่บริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุนอื่น ซึง่
สำมำรถรับได้ ภำยใน 4 วันทำกำรถัดจำกวันที่สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่ได้ นำเช็คไปขึ ้นเงิน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิใน
กำรดำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพร้ อมเพย์ (PromptPay) เป็ นต้ น
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ ำ
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
8. การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.1. ช่องทำงกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดกำร
- ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืน
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8.2. รำยละเอียดกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :
(1) บริษัทจัดกำรจะรับคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทุนรวมหุ้นระยะยำวด้ วยกัน โดยดำเนินกำรตำมวิธีกำรโอนย้ ำยกำรลงทุนในหน่วยลงทุน
จำกกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่งที่ระบุไว้ ในโครงกำรภำยใต้ หวั ข้ อ 20.
(2) บริษัทจัดกำรจะให้ บริกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนกับกองทุนรวมอื่นที่จดั อยู่ในกลุ่ม “กรุงศรีไทยแลนด์ (Krungsri Thailand Family) ทังนี
้ ้
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรับคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีกองทุนเป็ นกองทุนปลำยทำงและกองทุนรวมในกลุ่มกองทุนกรุงศรีไทยแลนด์ ที่มิใช่
กองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพเป็ นกองทุนต้ นทำง และไม่รับคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนต้ นทำงและกองทุน รวมในกลุ่มกรุงศรี
ไทยแลนด์เป็ นกองทุนปลำยทำง
(3) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลงกำรเปิ ดรับคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและผู้สนับสนุน
ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนกำรบังคับใช้
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่ำวหมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้ นทำง”) เพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง
(“กองทุนปลำยทำง”) ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรนำเงินค่ำขำยคืนซึง่ ได้ หกั ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนแล้วไปชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนกองทุนปลำยทำง
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดกำรใช้ สิทธิในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชัว่ ครำวและ/หรือถำวรในกรณีทบี่ ริษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่เป็ นประโยชน์สงู สุด
หรือมีผลกระทบในทำงลบต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 3 วันทำกำรก่อนกำรใช้ สิทธิปิดรับคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน โดยจะปิ ดประกำศ ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำร และสำนักงำนของผู้สนับสนุน
8.2.1. วันและเวลำในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมข้ อ 8.2. (1) และ (2) ที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนได้ ทกุ วันในเวลำทำกำร หรือตำมระยะเวลำที่
กำหนดไว้ ในหัวข้ อ “วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะทำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำที่กองทุนปลำยทำงในวันทำกำรก่อนวันที่กองทุนปลำยทำงจะได้ รับเงินจำกกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนจำกกองทุนต้ นทำง
8.2.2. ค่ำธรรมเนียมในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่ำธรรมเนียมในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 15.3. เรื่ อง “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุน”
8.2.3. รำคำขำยและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้เป็ นเกณฑ์ในกำรกำหนดรำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนต้ นทำง กำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจำกกองทุน จะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคำนวณรำคำรับซื ้อคืนของวันทำ
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำง หักด้ วย ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำง (ถ้ ำมี) และค่ำใช้ จ่ำยในกำรซื อ้ ขำย
หลักทรัพย์ (ถ้ ำมี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนปลำยทำง กำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำกองทุน จะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ เพื่อคำนวณรำคำขำยของวันทำกำรก่อน
วันที่กองทุนปลำยทำงจะได้ รับเงินจำกกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนต้ นทำง บวกด้ วย ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลำยทำง (ถ้ ำมี) และค่ำใช้ จ่ำยในกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ (ถ้ ำมี)
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อนึ่ง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ คำนวณรำคำขำยและรับซื ้อคืนในกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ ำงต้ นต้ องเป็ นมูลค่ำที่ได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดู แลผลประโยชน์
แล้ ว
8.2.4. วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่กองทุนเป็ นกองทุนต้ นทำง ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมควำมประสงค์โดยไม่มกี ำหนดมูลค่ำและ/หรือจำนวนหน่วย
ลงทุนคงเหลือในบัญชีขนต
ั ้ ่ำ
บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะรับคำสัง่ สับเปลี่ยนเป็ นเงินบำทผ่ำนช่องทำงที่บริษัทจัดกำรดำเนินกำรจัดให้ มีขึ ้น โดยจะประกำศช่องทำงดังกล่ำวไว้ ที่
สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุนที่ดำเนินกำรได้ ลว่ งหน้ ำ 3 วันทำกำรก่อนวันที่เปิ ดให้ บริกำรแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสัง่ สับเปลี่ยนเป็ นเงินบำทเป็ นกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ สู นับสนุนยกเลิก
สัญญำกำรเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว
ในกรณีของกองทุนปลำยทำง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับกำรยกเว้ นข้ อจำกัดจำนวนเงินขันต
้ ำ่ ในกำรซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่ระบุในหัวข้ อ “กำรสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน”
ผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสัง่ สับเปลีย่ นนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
(1) วิธีกำรสับเปลี่ยนที่บริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนได้ ทุกวันในเวลำทำกำร โดยกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในคำสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนชัดเจน พร้ อมทังระบุ
้ จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องกำรสับเปลี่ยน เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่ำถูกต้ อง
แล้ ว เจ้ ำหน้ ำที่จะส่งมอบสำเนำคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทีล่ งนำมรับรองควำมถูกต้ องแล้ วแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไว้ เป็ นหลักฐำนต่อไป
(2) วิธีกำรสับเปลี่ยนผ่ำนเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถทำรำยกำรด้ วยบัตร ATM บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ผ่ำนคำสัง่ ของเครื่อง ATM ของธนำคำรได้ ทกุ วันระหว่ำงเวลำให้ บริกำร
ATM ของธนำคำรโดยปฏิบตั ิตำมขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรที่ระบุบนหน้ ำจอเครื่อง ATM จนครบทุกขันตอน
้
กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนเวลำปิ ดทำกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ในเขตกรุงเทพมหำนครในวันทำกำรซื ้อขำยให้ ถือว่ำเป็ นกำรสับเปลี่ ยน
หน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ ส่วนกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังเวลำปิ ดทำกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำในเขตกรุงเทพมหำนครในวัน
ทำกำรซื ้อขำย หรือ กำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำกำรซื ้อขำย ให้ ถือว่ำเป็ นกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยถั ดไป โดยบริษัท
จัดกำรจะใช้ รำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดในหัวข้ อ 8.2.3. “รำคำขำยและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึง่ ได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ล
ผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็ นเพียงเอกสำรบันทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลักฐำนในกำรทำรำยกำรอย่ำงสมบูรณ์ บริษัทจัดกำรจะ
ถือหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เป็ นหลักฐำนในกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์และใช้ อ้ำงอิง
หำกเกิดข้ อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนเครื่อง ATM จำกระบบงำน บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนับสนุนจะ
ดำเนินกำรตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้ แล้ วเสร็จภำยใน 30 วันนับจำกวันที่ได้ รับแจ้ งจำก
ผู้ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนทำกำรตรวจสอบรำยกำรทังหมดกั
้
บสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและหำกถูกต้ องก็จะดำเนินกำรให้ นำย
ทะเบียนหน่วยลงทุนยกเลิกหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทำงเท่ำกับจำนวนที่ระบุไว้ ในคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนกองทุน
ปลำยทำงเท่ำกับจำนวนหน่วยลงทุนทีค่ ำนวณได้ ตำมหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “รำคำขำยและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน”
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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(3) วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบโทรศัพท์อตั โนมัติของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้ บริกำร
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องบริษัทจัดกำร จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคำขอใช้ บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์
อัตโนมัติหรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอ
เอกสำรดังกล่ำวได้ ที่บริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้ บริกำร
ในกรณีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทำง ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซื ้อขำย
หน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่ำนหมำยเลขโทรศัพท์ทบี่ ริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยใด เป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำย
นัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตังแต่
้ หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยก่อนหน้ ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำย
ถัดมำ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ รำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดในหัวข้ อ 8.2.3. “รำคำขำยและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึง่ ได้ รับกำร
รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้ อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้ หลัก ฐำนทีป่ รำกฎอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ น
หลักฐำนอ้ ำงอิงเท่ำนัน้
บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะรับคำสัง่ สับเปลี่ยนเป็ นเงินบำทผ่ำนช่องทำงที่บริษัทจัดกำรดำเนินกำรจัดให้ มีขึ ้น โดยจะประกำศช่องทำงดัง กล่ำวไว้ ที่
สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุนที่ดำเนินกำรได้ ลว่ งหน้ ำ 3 วันทำกำรก่อนวันที่เปิ ดให้ บริกำรแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสัง่ สับเปลี่ยนเป็ นเงินบำทเป็ นกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ ูสนับสนุนยกเลิก
สัญญำกำรเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว
ค) เงื่อนไขกำรใช้ บริกำร
1) ในกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขันตอนกำรสั
้
ง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำน
ทำงระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องกดยืนยันควำมถูกต้ อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ ทบทวนกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ สับเปลี่ยนแล้ ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทังสิ
้ ้น
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อตั โนมัติหรือเครื่องโทรสำรของผู้สงั่ สับเปลี่ยน สำมำรถใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำร
ได้ เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกหลักฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรทีส่ มบูรณ์แล้ วนำไปใช้ อ้ำงอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชัว่ ครำวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริกำรทรำบล่วงหน้ ำ ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้ บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขกรณีดงั กล่ำวให้ แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อนปิ ด
กำรให้ บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน รวมทังประกำศไว้
้
ในระบบโทรศัพท์ของบริษั ทจัดกำร
(4) วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร
ก) กำรขอใช้ บริกำร
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษทั จัดกำร จะต้ องกรอกแบบฟอร์ มคำขอใช้ บริกำรผ่ำนระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
หรืออินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร และหนังสือขอให้ หกั บัญชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์ตำมรำยชื่อที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้ ซึง่ สำมำรถขอเอกสำร
ดังกล่ำวได้ ที่บริษัทจัดกำร
ข) กำรใช้ บริกำร
ในกรณีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนต้ นทำง ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซื ้อขำย
หน่วยลงทุน โดยใช้ รหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตที่บริษัทจัดกำรกำหนดไว้
บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยใด เป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำย
นัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตังแต่
้ หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยก่อนหน้ ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำย
ถัดมำ โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ รำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดในหัวข้ อ 8.2.3. “รำคำขำยและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึง่ ได้ รับกำร
รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำข้ อมูลเวลำกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใต้ หลักฐำนทีป่ รำกฎอยู่ที่บริษัทจัดกำรเป็ น
หลักฐำนอ้ ำงอิงเท่ำนัน้
บริษัทจัดกำรสงวนสิทธิที่จะรับคำสัง่ สับเปลี่ยนเป็ นเงินบำทผ่ำนช่องทำงที่บริษัทจัดกำรดำเนินกำรจัดให้ มีขึ ้น โดยจะประกำศช่องทำงดังกล่ำวไว้ ที่
สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุนที่ดำเนินกำรได้ ลว่ งหน้ ำ 3 วันทำกำรก่อนวันที่เปิ ดให้ บริกำรแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสัง่ สับเปลี่ยนเป็ นเงินบำทเป็ นกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขัดข้ องหรือในกรณีที่ผ้ สู นับสนุนยกเลิก
สัญญำกำรเป็ นผู้สนับสนุนหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว
ค) เงื่อนไขกำรใช้ บริกำร
1) ในกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องอ่ำนคำแนะนำของบริษัทจัดกำรและปฏิบตั ิจนครบขันตอนกำรสั
้
ง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำน
ระบบอินเทอร์ เน็ต ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ สับเปลี่ยนจะต้ องกดยืนยันควำมถูกต้ อง ภำยหลังจำกที่ระบบได้ ทบทวนกำรทำรำยกำรของผู้สงั่ สับเปลี่ยนแล้ ว
2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันควำมถูกต้ องแล้ ว จะเพิกถอนรำยกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใดทังสิ
้ ้น
3) เอกสำรใบบันทึกรำยกำรที่ออกจำกระบบอินเทอร์ เน็ตของผู้สงั่ สับเปลี่ยน สำมำรถใช้ เป็ นเอกสำรประกอบกำรทำรำยกำรได้ เท่ำนัน้ บริษัทจัดกำรจะ
พิจำรณำจำกหลักฐำนทีป่ รำกฏอยู่กบั บริษัทจัดกำรเป็ นหลักฐำนกำรทำรำยกำรที่สมบูรณ์แล้ วนำไปใช้ อ้ำงอิงได้
4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงำนเป็ นกำรชัว่ ครำวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้ งผู้ใช้ บริกำรทรำบล่วงหน้ ำ ในกรณีที่เกิดข้ อผิดพลำดจำกระบบ
กำรให้ บริกำร หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทั จัดกำร บริ ษัทจัดกำรจะดำเนินกำรแก้ ไขกรณีดงั กล่ำวให้ แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
นับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่เกิดเหตุกำรณ์หรือรับทรำบเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวแล้ วแต่กรณี
5) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดกำรให้ บริกำรชัว่ ครำวหรือถำวร ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่ น้อยกว่ำ 3 วันทำกำร ก่อนปิ ด
กำรให้ บริกำรดังกล่ำว โดยจะปิ ดประกำศไว้ ที่สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน รวมทังประกำศไว้
้
ในระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัด กำร
(5) วิธีกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนซึง่ ได้ แก่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ อำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของบมจ.
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ซึง่ เรียกว่ำ “ระบบกรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online)” โดยจะปิ ดประกำศให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 3 วันทำกำรก่อนวัน
เริ่มให้ บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือสือ่ เล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง
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ในกรณีที่กองทุนนี ้เป็ นกองทุนปลำยทำง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับกำรยกเว้ นข้ อจำกัดจำนวนเงินขันต
้ ำ่ ในกำรซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่ระบุในหัวข้ อ “กำร
สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน”
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทุกวันทำกำรและวันหยุดทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตที่บมจ.
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนดไว้ ทังนี
้ ้ ให้ ปฏิบตั ติ ำมขันตอนกำรท
้
ำรำยกำรทีร่ ะบุบนหน้ ำจอระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
กำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยใด ให้ ถือว่ำเป็ นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำกำรซื ้อขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดังกล่ำว จะนับตังแต่
้ หลังเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยก่อนหน้ ำ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวันทำกำรซื ้อขำยถัดมำ
โดยบริษัทจัดกำรจะใช้ รำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดในหัวข้ อ 8.2.3 “รำคำขำยและรับซื ้อคืนกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุน” ซึง่ ได้ รับกำรรับรอง
โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว เป็ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หำกรำยกำรสัง่ สับเปลีย่ นนันได้
้ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำให้ เพิกถอนกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เมื่อมีเหตุจำเป็ นและสมควร โดยขึ ้นอยู่กบั
ดุลยพินิจของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุน
หำกเกิดข้ อผิดพลำดใดๆ ในกำรสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ธนำคำรในฐำนะผู้สนับสนุนจะ
ดำเนินกำรตรวจสอบและแก้ ไขข้ อผิดพลำดให้ เป็ นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนดให้ แล้ วเสร็จภำยใน 30 วัน นับจำกวันที่ได้ รับแจ้ ง
จำกผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) กำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ ที่จะมีขึ ้นในอนำคต
บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนอำจเพิ่มเติมช่องทำงกำรทำรำยกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ ้นในอนำคต เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่อผู้
ลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรเพิ่มเติมช่องทำงดังกล่ำวให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 3 วันทำกำร และปิ ดประกำศ
ให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 3 วันทำกำรก่อนวันเริ่มให้ บริกำร ณ สำนักงำนของบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุน รวมทัง้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้ อง
9. การชาระค่ ารับซือ้ คืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์ สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษั ทจัดกำร
จะต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรอำจเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ ใ นกรณี
ดังต่อไปนี ้
(1) บริษัทจัดกำรโดยควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นว่ำมีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุน
เปิ ดได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
(2) มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจัดกำรยังไม่ได้ ชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดกำร
พบว่ำรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่ำวไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำโดยรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ ำงจำกรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตำงค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตรำตังแต่
้ ร้อย
ละ 0.5 ของรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อ มูลใน
รำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ ำงจำกรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ ถกู ต้ อง
ตังแต่
้ หนึ่งสตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
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กำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจัดกำรอำจเลื่อนได้ ไม่เกิน 10 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั
ทำกำรถัดจำกวันที่มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่ได้ รับกำรผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทังนี
้ ้ กำรผ่อนผันดังกล่ำวไม่รวมกรณีตำม
(1) และบริษทั จัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(1) ประกำศกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและสถำนที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนทีใ่ ช้ ใน
กำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน และแจ้ งให้ ผ้ ถู อื หน่วยลงทุนที่ได้ มีคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนทรำบโดยพลัน
(2) แจ้ งกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน และจัดทำรำยงำนในเรื่องดังกล่ำว พร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผลและหลักฐำนกำรได้ รับควำม
เห็นชอบหรือกำรรับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทรำบโดยพลัน โดยบริษัทจัดกำรอำจมอบหมำยให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดำเนินกำรดังกล่ำวแทนก็ได้
(3) ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนนันหำกถึ
้
งวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนวันอื่น และมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่
ขำยคืนหน่วยลงทุนอีก บริษัทจัดกำรจะต้ องรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะต้ องชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือ หน่วยลงทุนที่ยงั
ค้ ำงอยู่ให้ เสร็จสิ ้นก่อน แล้ วจึงชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่สงั่ ขำยคืนหน่วยลงทุนในวันนัน้ ๆ ต่อไป
11. การไม่ ขายไม่ รับซือ้ คืนไม่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสั่ง :
11.1 บริษัทจัดกำรจะไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ที่รับไว้ แล้ว หรือจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อคำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ เฉพำะในกรณีที่กำหนดไว้ ในโครงกำร ซึง่ ต้ องไม่เกินกว่ำกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลำดหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิ ดทำกำรซื ้อขำยได้ ตำมปกติ
(2) บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับควำมเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว ซึง่ ให้
กระทำได้ ไม่เกิน 1 วันทำกำร เว้ นแต่จะได้ รับกำรผ่อนผันเวลำดังกล่ำวจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุจำเป็ นทำให้ ไม่สำมำรถจำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่ำงสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สำมำรถคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ อย่ำงเป็ นธรรมและเหมำะสม
(ค) มีเหตุจำเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) เป็ นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่รับไว้ แล้ ว หรือเป็ นกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน แก่ผ้ ลู งทุนเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ข้ อเท็จจริงดังนี ้
(ก) บริษัทจัดกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำผู้ลงทุนรำยนัน้ ๆ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี ้
1. กำรกระทำที่เป็ นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็ นกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
2. กำรให้ กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ ำย
3. กำรกระทำที่เป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมคำสัง่ เกี่ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนำจตำมกฎหมำย
(ข) บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรรู้จกั ลูกค้ ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ ำได้ ในสำระสำคัญ
(4) อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเปลีย่ นให้ บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้ กำรจัดกำรของตนอันเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจัดกำรรำย
เดิมไม่สำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้ วยกำรดำรงเงินกองทุนของผู้
ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์และกำรค้ ำหลักทรัพย์และกำรจัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และกำรเป็ นผู้จดั กำรเงินทุนสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ ำ ซึง่ ให้ กระทำได้ ไม่เกิน 3 วันทำกำร
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(5) อยู่ในระหว่ำงดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวมตำมข้ อ 22.1.7 ในส่วนข้ อผูกพัน
11.2 เมื่อปรำกฏเหตุตำมข้ อ 11.1 และบริษัทจัดกำรประสงค์จะไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน
หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนโดยพลัน และหำกเป็ นเหตุตำมข้ อ 11.1 (1) (2) หรือ (4) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ
คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้ อมทัง้
แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรดำเนินกำรของกองทุนรวมนันให้
้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนตำม
ข้ อ 11.1 (1) (2) และ (4) เกิน 1 วันทำกำร บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้ ก่อนกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รำยงำนกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวม ณ วันทำกำรสุดท้ ำยก่อ นวัน
รำยงำนนันให้
้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวันทำกำรก่อนวันเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทรำบถึงกำรเปิ ดขำยหรือรับซื ้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบถึงกำรเปิ ดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
11.3 บริษัทจัดกำรจะหยุดกำรขำยหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลำทีบ่ ริษัทพบว่ำรำคำขำยหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องตังแต่
้ 1 สตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง และผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูล
ในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสัง่ ซื ้อ หรือคำสัง่ สับเปลี่ย นหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทรำบถึง
กำรหยุดขำยหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรำยอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทรำบถึงกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ หรื อสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนด้ วยวิธีกำรใด ๆ โดยพลัน
11.4 ในกรณีที่วนั ทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได้ ประกำศกำหนดให้ เป็ นวันหยุดทำกำรของ
บริษัทจัดกำรเป็ นกรณีพิเศษ บริษทั จัดกำรจะหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน และคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับวันดังกล่ำว และแจ้ ง ให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนทรำบล่วงหน้ ำเกี่ยวกับกำรหยุดรับคำสัง่ ในกรณีดงั กล่ำวไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำรก่อนถึงวันหยุดทำกำรกรณีพเิ ศษนัน้ โดยกำรปิ ดประกำศไว้ ในที่
เปิ ดเผย ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัท รวมทังจั
้ ดให้ มีประกำศดังกล่ำวไว้ ณ สถำนที่ตดิ ต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้
เป็ นสถำนที่ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี)
12. การหยุดขายหรือรับซือ้ คืนหน่ วยลงทุน :
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีควำมจำเป็ นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ หรือเพื่อ รักษำ
เสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศให้ บริษัทจัดกำรหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรือคำสัง่ สับเปลี่ ยนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นกำรชัว่ ครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทำกำรติดต่อกัน เว้ นแต่จะได้ รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ ขยำยระยะเวลำหยุดรับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้
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13. เงื่อนไขและข้ อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุน :
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่สำมำรถโอนหน่วยลงทุนที่ถือครองก่อนวันที่ 1
มกรำคม พ.ศ. 2563 ได้ ทังนี
้ ้ กองทุนมีข้อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนทีบ่ คุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้วทังหมดของกองทุ
้
นรวม บริษัทจัดกำรจะไม่จดั สรรหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วย
ลงทุนดังกล่ำว เว้ นแต่ในกรณีเข้ ำข้ อยกเว้ นตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้ วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้ ำที่ของบริษัทจัดกำร
14. การจ่ ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล : ไม่จ่ำย
14.2. หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินปั นผล :
ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผล
14.3. กำหนดเวลำ วิธีกำร และข้ อจำกัดในกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
15. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ งั ซือ้ หรือผู้ถือหน่ วยลงทุน :
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่ประมำณกำรได้ ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมด)
้
:
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมด
้
ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 2.3754 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันที่คำนวณ
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทังหมดข้
้
ำงต้ น ได้ แก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียม
นำยทะเบียนหน่วยลงทุน
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม :
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย ค่ำโฆษณำและประชำสัมพันธ์กองทุน และค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ดังนี ้
ก) ค่ำจัดทำหนังสือชี ้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน ค่ำพิมพ์หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบพิมพ์ที่ใช้ ในกำรทำรำยกำรของกองทุน
ข) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดเตรียมและเก็บรักษำสถิติและข้ อมูล ค่ำจัดเตรียมและจัดพิมพ์หนังสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรือประกำศตำมที่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนดรวมทังกำรจั
้
ดทำรำยงำนใดๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนโดยตรง
ค) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรสอบบัญชี
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ง) ค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวเนื่องกับโครงกำรจัดกำร เช่น ค่ำประกำศในหนังสือพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกรสำหรับกำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนังสือติดต่อ
กับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกั เก็บจำกบัญชีกองทุน เช่น ค่ำสมุดเช็ค เป็ นต้ น
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยปี ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.0642 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.1672 ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำย :
ไม่มี
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตรำไม่เกินร้ อยละ1.0700ต่อปี ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่ำนำยหน้ ำซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ซื ้อหรือขำยเพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนตำมที่จ่ำยจริง
(2) ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำใช้ จ่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องในกำรจัดกำรกองทุน เช่น ค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นจำกกำรติดตำมทวงถำม หรือ กำร
ดำเนินคดีเพื่อกำรรับชำระหนี ้ใดๆ ของกองทุน
(3) ค่ำใช้ จ่ำย (ถ้ ำมี) ในกำรดำเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสี ยหำยจำก
บริษัทจัดกำร เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงหรื
้
อเมื่อได้ รับคำสัง่ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
(4) ค่ำตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดแู ลผลประโยชน์ ในระหว่ำงกำรชำระบัญชีกองทุน ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง
หมำยเหตุ :
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวมข้ ำงต้ น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ว
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.25 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้

30/06/2020

Page 53

รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ทังนี
้ ้ ให้ รวมถึงกำรรับโอนย้ ำยเงินลงทุนจำกกองทุนภำยใต้ กำรบริหำรของบริษัทจัดกำรอื่นด้ วย
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณีถือหน่วยลงทุนตำ่ กว่ำ 3 ปี จะเรียกเก็บในอัตรำร้ อยละ 0.50 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) ในกำรคำนวณระยะเวลำกำรถือหน่วยลงทุน จะคำนวณให้ กบั ยอดกำรซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละครัง้
(2) เพื่อควำมสะดวกในกำรคำนวณ บริษัทจัดกำรกำหนดให้ 1 ปี มี 365 วัน
(3) ทุกครัง้ ที่มีกำรไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ผ้ ลู งทุนถือครองก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 บริษัทจัดกำรจะลบหน่วยลงทุนออกตำมหลัก FIFO (ลบหน่วย
ลงทุนที่ซื ้อเข้ ำมำก่อนเป็ นอันดับแรก)
(4) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำปั ดเศษหรือตัดยอดหน่วยลงทุนคงเหลือ เพื่อใช้ ในกำรคำนวณระยะเวลำกำรถือหน่วยลงทุนภำยใต้
หลักเกณฑ์ของบริษัทจัดกำร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ
ทังนี
้ ้ จะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเฉพำะในกรณีที่มีกำรทำรำยกำรขำยคืนจำกกองทุนหุ้นระยะยำวกองทุนหนึ่ง ไปยังกองทุนหุ้น
ระยะยำวอีกกองทุนหนึ่ง ทังภำยใต้
้
กำรบริหำรของบริษัทจัดกำรและบริษัทจัดกำรอื่น
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ ำ (Switching In) :มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนเข้ ำในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.25 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ทังนี
้ ้ จะไม่เรียกเก็บเฉพำะกำรสับเปลีย่ นระหว่ำงกองทุนหุ้นระยะยำวด้ วยกันภำยใต้ กำรบริหำรของบริษัทจัดกำร
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มี
รำยละเอียด/จำนวน/อัตรำ :
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่ นหน่วยลงทุนออกในอัตรำไม่เกินร้ อยละ 0.25 ของมูลค่ำหน่วยลงทุน
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
ทังนี
้ ้ จะไม่เรียกเก็บเฉพำะกำรสับเปลีย่ นระหว่ำงกองทุนหุ้นระยะยำวด้ วยกันภำยใต้ กำรบริหำรของบริษัทจัดกำร
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
ฉบับละ 50.00 บำท
รำยละเอียดเพิ่มเติม :
นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจำกผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอให้ ออกใบสำคัญหน่วย
ลงทุน
15.3.6. ค่ำปรับกรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองที่กำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ : มี
ตำมที่จ่ำยจริง
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ กำรออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ในกรณีหำยและอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริงซึง่ พิสจู น์ได้ ว่ำ
เป็ นควำมประสงค์เฉพำะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่ วย
ลงทุนกำหนดเป็ นกำรทัว่ ไปในกำรให้ บริกำรลักษณะดังกล่ำว
(ข) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใช้ บริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ เช่น กำรใช้ บริกำรบัตร ATM ให้ เป็ นไปตำมอัตรำและ
เงื่อนไขที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำกำหนด
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ต้องชำระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน เข้ ำบัญชีเงินฝำกของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมที่ธนำคำร
พำณิชย์เรียกเก็บจริง
(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรดำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงค์เฉพำะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผู้ถือหน่วยลงทุนตำมอัตรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด เป็ นกำรทัว่ ไปในกำรให้ บริกำรลักษณะดังกล่ำว
(จ) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่เรียกเก็บจำกผู้ทำรำยกำร เมื่อมีกำรสัง่ ซื ้อ ขำย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครัง้ แรก กองทุน
จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนี ้ โดยคำนวณจำกมูลค่ำหน่วยลงทุน และนำเข้ ำกองทุน ทังนี
้ ้ อัตรำค่ำใช้ จ่ำยนี ้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ หำกตลำดหลักทรัพย์
มีกำรประกำศเปลีย่ นแปลง
ทังนี
้ ้ ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้ ำงต้ น เป็ นอัตรำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดแล้ ว
15.4. วิธีกำรคำนวณและตัดจ่ำยค่ำธรรมเนียม :
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้ จ่ำยทังหมดดั
้
งกล่ำวในข้ อ 15.2 จะบวกด้ วยภำษีมลู ค่ำเพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอื่นใดทำนองเดียวกัน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผู้ดเู เลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันโดยใช้ มลู ค่ำทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนในแต่ละวันในกำรคำนวณและจะตัดจ่ำยจำกกองทุนเป็ นรำยเดือนภำยในเวลำ 7 วันทำกำรแรกของเดือนถัดไป
ค่ำใช้ จ่ำย ข้ อ 15.2.6 (1) และข้ อ (4) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีตดั จ่ำยครัง้ เดียวในวันที่เกิดค่ำใช้ จ่ำยนันๆ
้
ค่ำใช้ จ่ำย ข้ อ 15.2.6 (2) และ ข้ อ (3) จะตัดจ่ำยจำกกองทุนตำมจำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบัญชีจะตัดจ่ำยเป็ นรำยวันโดยเฉลี่ยเท่ำกันทุกวันเป็ น
ระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทังนี
้ ้ กำรตัดจ่ำยค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว จะเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่ง
ประเทศไทย
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย :
15.5.1 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยตำมที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกำร และได้ ดำเนินกำรดังกล่ำวแล้ ว บริษัท
จัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบอย่ำงทัว่ ถึงด้ วยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ทีม่ ีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย
ดังกล่ำว ทังนี
้ ้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องกระทำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอันทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำผู้ลงทุนได้ รับทรำบข้ อมูลดังกล่ำว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดกำร หรือ ณ สถำนที่ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี ) เป็ นต้ น
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยให้ แตกต่ำงไปจำกโครงกำร ให้ ถอื ว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบกำรแก้ ไขเพิ่มเติม
โครงกำรในเรื่องดังกล่ำวเมื่อบริษัทจัดกำรได้ ดำเนินกำรตำมข้ อ 15.5.1.1 ข้ ำงต้ นแล้ ว
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15.5.2 กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรมีควำมประสงค์จะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นตำมที่ได้ ระบุไว้ ในโครงกำร บริษัทจัดกำรต้ องคำนึ งถึงควำม
สมเหตุสมผลกับสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้ ำเป็ นสำคัญ และต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงทัว่ ถึ งด้ วยวิธีกำรที่
เหมำะสม อันทำให้ มนั่ ใจได้ ว่ำผู้ลงทุนได้ รับทรำบข้ อมูลดังกล่ำว โดยอย่ำงน้ อยต้ องจัดให้ มีกำรเผยแพร่ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทจั ดกำร และ ณ
สถำนที่ในกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดกำร และผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่ำอัตรำขันสู
้ งของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำร
บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำวให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันทำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้น
15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำอัตรำขันสู
้ งของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ อย่ ำงชัดเจนใน
โครงกำรแล้ วว่ำบริษัทจัดกำรสำมำรถกระทำกำรดังกล่ำวได้ ทัง้ นี ้ ในรอบระยะเวลำย้ อนหลัง 1 ปี นบั แต่วนั ทีบ่ ริษัทจัดกำรประสงค์จะขึ ้นค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นไม่เกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 5 ของอัตรำขันสู
้ งดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่ำว
ให้ ผ้ ลู งทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 60 วันก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยที่เพิ่มขึ ้นดังกล่ำว
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 5 ของอัตรำขันสู
้ งดังกล่ำว บริษทั จัดกำรจะต้ องได้ รับมติพิเศษ
ทังนี
้ ้ ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลตำมข้ อ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิให้ นำมำใช้ กบั กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ รับมติพิเศษ
อนึ่ง บริษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยตำมข้ อ 15.5.1.2 หรือข้ อ 15.5.2.2 ข้ ำงต้ น ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทรำบภำยใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำย
15.6. หมำยเหตุ :
ไม่มี
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการดาเนินการในกรณีท่มี ูลค่ าหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง :
16.1. วิธีกำรคำนวณ กำหนดเวลำในกำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดกำรจะคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
2. บริษัทจัดกำรจะคำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
ตำมระยะเวลำดังต่อไปนี ้
(2.1) คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทำกำร
(2.2) คำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ในกำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนและ
รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะใช้ มลู ค่ำหน่วยลงทุนของสิ ้นวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนนันเป็
้ นเกณฑ์ในกำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน
และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2.3) ประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
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(ก) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
(ข) วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นกองทุนรวมที่ไม่เปิ ดให้ ซื ้อขำยหน่วยลงทุนทุกวันทำกำร
จะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนของวันดังนี ้เพิ่มเติมด้ วย
1. วันทำกำรก่อนวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน
2. วันทำกำรสุดท้ ำยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป ทังนี
้ ้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมกำหนดวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนแต่ละ
ครัง้ ห่ำงกันเกินกว่ำ 1 เดือน
3. วันที่ปรำกฏเหตุกำรณ์ที่น่ำเชื่อได้ ว่ำจะมีผลกระทบต่อมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่ำหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ โดยจะประกำศภำยในวันทำกำร
ถัดไป
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนล่ำสุด โดยจะประกำศภำยในวันทำกำรถัดไป
กำรประกำศมูลค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ใช้ ตวั เลขทศนิยมตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อ 16.2 ข้ อย่อย 3 และต้ องได้ รับกำรรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(2) ในกรณีที่กำรประกำศตำม (2.3) และ (2.4) ได้ กระทำผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่ำหน่วยลงทุนที่จดั ขึ ้นโดยสมำคม (NAV Center) หรื อช่องทำงอื่น
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดกำรจะประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิและมูลค่ำหน่วยลงทุนภำยใน 2 วันทำกำรถัดไปก็ได้
3. กำรใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรดังต่อไปนี ้
(3.1) คำนวณและประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล
(3.2) คำนวณมูลค่ำหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล สำหรับมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ใน
กำรคำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่ำหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในกำรคำนวณรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกำศมูลค่ำหน่วยลงทุนตำมทีค่ ำนวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง และประกำศรำคำขำย
และรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตำมทีค่ ำนวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้ วิธีกำรปั ดเศษทศนิยมตำมหลักสำกล แต่จะใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจำกกำรคำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดกำรจะนำผลประโยชน์นนรวมเข้
ั้
ำเป็ นทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบตั ิตำมข้ อ 16.2 ข้ ำงต้ น เมื่อมีเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรไม่ขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสัง่ ซื ้อหรือคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุน โดยให้ ได้ รับยกเว้ นเฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดังกล่ำว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดกำรต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรำกฏเหตุดงั กล่ำว
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16.3. แหล่งข้ อมูลกำรเปิ ดเผยมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :
ประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อยหนึ่งฉบับ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะประกำศโดยช่องทำงอื่นแทนกำรประกำศในหนังสือพิม พ์รำยวัน
เช่น www.krungsriasset.com หรือช่องทำงอื่นใดที่เหมำะสม ภำยในเวลำทีผ่ ้ ลู งทุนสำมำรถใช้ ประโยชน์จำกข้ อมูลในกำรตัดสินใจลงทุนได้ โดยถือว่ำ
ได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ถู อื หน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน โดยติดประกำศไว้ ที่
สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ อง และ จัดให้ มีข้อมูลดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่ง ของบริษทั จัดกำร
และสถำนที่ทกุ แห่งที่ผ้ สู นับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ ซื ้อขำยหน่วยลงทุน เว้ นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่ อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน
บริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีข้อมูลดังกล่ำวด้ วยหรือไม่ก็ได้
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรในกรณีที่มลู ค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง :
1.ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องน้ อยกว่ำหนึ่งสตำงค์ หรือต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่ง
สตำงค์ขึ ้นไป แต่ไม่ถึงร้ อยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดกำรจะจัดทำและส่งรำยงำนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมผิดพลำด
ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ที่พบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และจัดให้ มสี ำเนำรำยงำนดังกล่ำวไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรเพื่อให้ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้ โดยรำยงำนดังกล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(2) รำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) สำเหตุที่ทำให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มำตรกำรป้ องกันเพื่อมิให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจ
ควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่เหตุของควำมผิดพลำดซึง่ ทำให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตำมวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อกำรคำนวณรำคำหน่วยลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น กำร
กำหนดอัตรำดอกเบี ้ยผิดพลำด เป็ นต้ น บริษัทจัดกำรจะแก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องนับแต่วนั ที่บริษัทจัดกำรพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถู กต้ องด้ วย
2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของรำคำหน่วย
ลงทุนที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดกำรจะคำนวณรำคำหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่วนั ที่พบรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงวันที่รำคำหน่วยลงทุนถูกต้ อง และ
ดำเนินกำรดังต่อไปนี ้เฉพำะวันที่รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตำงค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรำส่วนตังแต่
้ ร้อย
ละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทำรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำให้ เสร็จสิ ้นภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่พบว่ำรำคำหน่วยลงทุนนันไม่
้ ถกู ต้ อง และ
ส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภำยในวันทำกำรถัดจำกวันทีค่ ำนวณรำคำหน่วยลงทุนเสร็จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อ มูลใน
รำยงำนดังกล่ำวภำยในวันทำกำรถัดจำกวันที่บริษัทจัดกำรส่งรำยงำนให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ รำยงำนดังกล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) รำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) รำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สำเหตุที่ทำให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) กำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีสำเนำรำยงำนตำม (1) ไว้ ณ ที่ทำกำรของบริษทั จัดกำร เพื่อให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องให้ เป็ นรำคำหน่วยลงทุนที่ถกุ ต้ องภำยในวันที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลัง
และรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1)
(3) ประกำศชื่อกองทุนรวมที่มีกำรแก้ ไขรำคำตำม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีกำรแก้ ไขรำคำตำม (2)ในหนังสือพิมพ์รำยวันอย่ำงน้ อยหนึ่งฉบับภำยใน 3 วัน
ทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนดังกล่ำว
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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(4) ชดเชยรำคำให้ แล้วเสร็จและแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ซื ้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำที่รำคำ
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทรำบถึงกำรแก้ ไขรำคำตำม (2) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำน
ดังกล่ำว
(5) จัดทำรำยงำนมำตรกำรป้ องกันเพื่อมิให้ รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และส่งรำยงำนดังกล่ำว พร้ อมทังส
้ ำเนำรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและ
รำยงำนกำรชดเชยรำคำที่จดั ทำตำม (1) ให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำน
กำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำนัน้ เว้ นแต่ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้
บริษัทจัดกำรจะไม่ส่งรำยงำนมำตรกำรป้ องกันให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แต่จะส่งสำเนำเอกสำรที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองว่ำกำรที่รำคำหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้ แทน
3. ในกำรชดเชยรำคำตำมข้ อ 2 (4) บริ ษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่ำกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หำกปรำกฏว่ำผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของ
บริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ำยเงินของบริษั ทจัดกำรเองเป็ นจำนวน
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ ำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอก
ที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่ว นต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ขู ำยคืน
หน่วยลงทุน แต่หำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ ำงของ
รำคำ เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ขู ำยคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่ำรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มีมลู ค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำหน่วย
ลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง หรือจ่ำยเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ เพือ่ ชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ูซื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนซึง่ มีมูลค่ำเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับรำคำหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หำกปรำกฏว่ำผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด บริษัทจัดกำรจะจ่ำยเงิน
ของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวนเท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ ำดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ำยเงินของบริษัทจัดกำรเองเป็ นจำนวน
เท่ำกับส่วนต่ำงของรำคำทีข่ ำดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่กำรที่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอก
ที่ไม่อำจควบคุมได้ เช่น รำคำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดครัง้ สุดท้ ำยของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง และ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ำมีสำเหตุดงั กล่ำว
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรต้ องชดเชยรำคำเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขำยคืนหน่วยลงทุนรำยใดมีมลู ค่ำไม่ ถึงหนึ่งร้ อยบำท บริษัทจัดกำรอำจนำเงิน
ชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีม่ ีกำรจ่ำยเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้ำบุคคลดังกล่ำวไม่มีสถำนะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริษัทจัดกำรจะ
ชดเชยรำคำให้ แล้ วเสร็จภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรำยงำนกำรแก้ ไขรำคำย้ อนหลังและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ
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กำรจ่ำยเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ขู ำยคืนหน่วยลงทุนตำม (1) (ข) หรือผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตำม 2(ก) บริษัทจัดกำรอำจจ่ำยเงินของบริษัท
จัดกำรเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษัทจัดกำรจะรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ ้นจำกรำคำหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เช่น ค่ำใช้ จ่ำยในกำรประกำศกำรแก้ ไขรำคำตำมข้ อ 2(3) ใน
หนังสือพิมพ์ ค่ำออกเช็ค ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดส่งเงินชดเชยรำคำให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนและผู้ขำยคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณี ที่รำคำหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสำเหตุมำจำกปั จจัยภำยนอกที่ไม่อำจควบคุมได้
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้ อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดกำร :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
17.2. ชื่อผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมำยงำนด้ ำนกำรจัดกำรลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษำ :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษำกองทุน :
17.6. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นำง สุวิมล กฤตยำเกียรณ์
ชื่อ : นำง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
ชื่อ : นำงสำว สุภำภรณ์ มัง่ จิตร
รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
17.7. กำรแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 เดือน มิถนุ ำยน
18.2. วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรก : วันที่ 30 มิถนุ ำยน 2550
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
19. การขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ :
19.1 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรโดยใช้ วิธีกำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หำกปรำกฏว่ำมติเสียงข้ ำงมำก หรือมติพิเศษมีจำนวนไม่เกินร้ อยละ 55 หรื อไม่เกิน
ร้ อยละ 80 บริษัทจัดกำรจะส่งเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรขอมติและกำรนับมติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลกำรนับมติ
นัน้
19.2 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรหรื อวิธีกำรจัดกำร บริษัทจัดกำรต้ องได้ รับมติเสียงข้ ำงมำก เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ต้ องได้ รับมติพิเศษ
(1) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนรวมที่ทำให้ ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่ำ งมีนยั สำคัญ
(2) กำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
(3) กำรควบรวมกองทุนรวมระหว่ำงกองทุนรวมที่มีนโยบำยกำรลงทุน ควำมเสี่ยงและระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (risk spectrum) แตกต่ำงกัน
(4) กำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(5) กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใช้ จ่ำยเพิ่มขึ ้นเกินกว่ำอัตรำร้ อยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรื อค่ำใช้ จ่ำยเดิมตำมที่ระบุไว้ ล่ำสุดในโครงกำร
19.3 บริษัทจัดกำรอำจแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมได้ โดยถือว่ำได้ รับมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว หรือข้ อกำหนดอื่นในทำนองเดียวกัน โดย
กระทำได้ เฉพำะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมซึง่ มีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น
(2) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมที่ต้องดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสัง่ ที่ออก
โดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว
(3) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมชื่อและรำยละเอียดอื่นของบุคคลให้ ถกู ต้ อง
(4) กำรแก้ ไขเพิ่มเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี
นัยสำคัญ หรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
19.4 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรในกรณีดงั ต่อไปนี ้ บริษัทจัดกำรอำจขอให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนก็ได้ ทังนี
้ ้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจกำหนดเงื่อนไขให้ บริษทั จัดกำรปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในกำรแก้ ไขโครงกำรก่อนให้ ควำมเห็นชอบก็ได้
(1) กำรเปลี่ยนแปลงข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรขำยและกำรรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
(2) กำรเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่ทำให้ สิทธิที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมด้ อยลง
(3) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตรำส่วนกำรลงทุนที่สอดคล้ องกับนโยบำยกำรลงทุน
(4) กำรคำนวณและกำรประกำศมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ซึง่ ได้ รั บกำร
ผ่อนผันจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็ นและสมควร
(5) กำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินให้ แก่กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ และกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพดังกล่ำวจะนำ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้ รับไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็ นกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วย
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกำรจัดตังและจั
้
ดกำรของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่เป็ นกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
(6) กรณีอื่นใดนอกเหนือจำก (1) (2) (3) (4) และ (5)
ทังนี
้ ้ กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรตำมข้ ำงต้ น ต้ องไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ทำให้ ผลตอบแทน และควำมเสี่ยงของกองทุน
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนยั สำคัญ หรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
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19.5 ในกรณีที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่ ำ 1 ใน
3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม เว้ นแต่กำรเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจำกัดกำรถือหน่วย
ลงทุน
19.6 กำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือวิธีกำรจัดกำรซึง่ กระทำตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือภำยใต้ กรอบกำรพิจำรณำของสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจัดกำรจะแจ้ งกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรดังกล่ำวให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ รวมทังแจ้
้ งไปยังผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรำย และเผยแพร่ในลักษณะที่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไปสำมำรถเข้ ำตรวจดูได้ ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจำกวันที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวันที่มีผลบังคับใช้ หรือวันที่มีมติให้ แก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำร แล้ วแต่กรณี
19.7 บริษัทจัดกำรอำจจะดำเนินกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่ำได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำร
จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
19.8 ในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครัง้ ใด ไม่ว่ำจะโดยกำรจัดประชุมผู้ถอื หน่วยลงทุนหรือโดยกำรส่งหนังสือขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หำกผู้ถื อหน่วย
ลงทุนเห็นว่ำมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในครัง้ นัน้ ไม่ชอบด้ วยกฎหมำยหรือบริษทั จัดกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมมำตรำ 129/2 หรื อฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีกำรที่กำหนดตำมมำตรำ 129/3 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 5 ของ
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้วทังหมดของโครงกำรจั
้
ดกำรกองทุนรวมนัน้ จะร้ องขอให้ ศำลสัง่ เพิกถอนมติของผู้ถือหน่วยลงทุนครัง้ นันก็
้ ได้ แต่ต้อง
ร้ องขอต่อศำลภำยใน 45 วันนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติให้ แก้ ไข
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่ำว ให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนดในข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทังนี
้ ้ กำรขอมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้ อกาหนดอื่น ๆ :
20.1 กำรโอนย้ ำยกำรลงทุนในหน่วยลงทุนจำกกองทุนหนึ่งไปยังอีกกองทุนหนึ่ง
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้ อมด้ วยผลประโยชน์ทงหมดที
ั้
่เกิดขึ ้น หักค่ำธรรมเนียมกำรโอนย้ ำยกำรลงทุน (ถ้ ำมี ) ภำยใน 5
วันทำกำรนับแต่วนั ที่บริษทั จัดกำรได้ รับคำสัง่ โอนจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่ยงั ไม่เปิ ดรับโอนหน่วยลงทุนจนกว่ำจะมีประกำศกฎหมำยที่เกี่ยวกับระบบงำนกำรรับโอนหน่วยลงทุนและกำรบันทึก
รำยกำรของผู้โอนหน่วยลงทุนที่ชดั เจน โดยบริษัทจัดกำรจะประกำศกำรรับโอนหน่วยลงทุนให้ ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 3 วันทำกำรก่อนกำรเริ่มรับโอน
โดยปิ ดประกำศไว้ ทสี่ ำนักงำนของบริษทั จัดกำรและผู้สนับสนุนทุกแห่ง
20.2 กำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนของ และกำรหักเงินลงทุนเมื่อมีกำรขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพำะกรณีที่เป็ นหน่วยลงทุนที่ผ้ ลู งทุนถื อครอง
ก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
บริษัทจัดกำรจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนแต่ละรำยแยกรำยกำรตำมวันทีล่ งทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจำกกองทุน
บริษัทจัดกำรจะคำนวณต้ นทุนและผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรำยกำรตำมวิธีกำร “เข้ ำก่อน ออกก่อน” (FIFO) โดยจะเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนด
20.3 หนังสือรับรองกำรซื ้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรจะจัดทำหนังสือรับรองกำรซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรำยกำรอย่ำงน้ อยตำมแบบที่สมำคมประกำศ และบริษัทจัดกำรจะไม่จดั ทำ
ใบรับรองกำรซื ้อหน่วยลงทุนสำหรับยอดกำรซื ้อหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้ นไป ซึง่ พ้ นระยะเวลำกำรใช้ สิทธิประโยชน์ทำงภำษีที่
กรมสรรพำกรและ/หรือหน่วยงำนของทำงกำรประกำศกำหนด
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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20.4 หนังสือรับรองกำรโอน
บริษัทจัดกำรจะจัดทำหนังสือรับรองกำรโอนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรำยกำรอย่ำงน้ อยตำมแบบทีส่ มำคมประกำศ
20.5 กำรรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจำกกำรที่กองทุนใช้ บริกำรบุคคลอื่น (soft commission)
บริษัทจัดกำรอำจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำเพื่อกองทุนจำกบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริกำรอันเนื่องมำจำกกำรใช้ บริกำรของบุคคล
ดังกล่ำวในกำรจัดกำรกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. หนังสือเวียน หรือหนังสือซักซ้ อมควำมเข้ ำใจ ทังที
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมในอนำคต ที่เกี่ยวกับกำรกระทำที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ในกำรจัดกำรกองทุนและหลักเกณฑ์ในกำรป้ องกัน ดังต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่ำในทำงเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบำทโดยตรงของควำมเป็ นกองทุนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่ำบริษัทจัดกำรใช้ บริกำรของบุคคลนันบ่
้ อยครัง้ เกินควำมจำเป็ นเพื่อให้ กองทุนได้ รับประโยชน์จำกบุคคลดังกล่ำว
(churning)
ในกำรจัดสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุน บริษัทจะกระทำด้ วยควำมเป็ นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อำจมีไว้ ได้ ของ
กองทุนนันด้
้ วย
ทังนี
้ ้ กรณีที่บริษัทจัดกำรมีกำรรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรรับผลประโยชน์ดงั กล่ำวไว้ ในรำยงำนรอบปี
บัญชีหรือรอบระยะเวลำหกเดือนด้ วย
20.6 ข้ อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกำได้ ออกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบังคับ
ใช้ วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบับดังกล่ำวกำหนดให้ สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ (Foreign Financial
Institution หรือ FFI) รำยงำนข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภำษีให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึง่ รวมถึงบุคคลธรรมดำ/นิติบคุ คล
สัญชำติอเมริกนั ผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ถำวรในสหรัฐอเมริกำ และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยู่ทำงภำษีในสหรัฐอเมริกำ) ซึง่ เปิ ดหรือมีไว้ กับ FFI นัน้ นอกจำกนี ้ยังปรำกฎด้ วยว่ำ
ในปั จจุบนั มีรัฐบำลในหลำยประเทศกำลังดำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะทีค่ ล้ำยคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวม
เรียก FATCA และกฎหมำยดังกล่ำวว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดกำรถือว่ำเป็ น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ ต้องเข้ ำผูกพันตนกับหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำโดยมีหน้ ำที่ต้องรำยงำนข้ อมูลและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคลสัญชำติอเมริกนั และบุคคลที่มลี กั ษณะตำมหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด
หน้ ำที่ในกำรตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ ำเพือ่ หำควำมสัมพันธ์ของลูกค้ ำกับประเทศสหรัฐอเมริกำ และรวมถึงหน้ ำที่ในกำรกำหนดให้ ลู กค้ ำบำงประเภทต้ อง
จัดทำเอกสำรยืนยันตนตำมหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้ น
ภำยใต้ ข้อกำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เข้ ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่ำวคือ มีสถำนะเป็ น Non-Participating
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้
้
รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรำ 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจำกรำยได้ ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำยทรัพย์สินทำงกำรเงินในประเทศสหรัฐอเมริกำ
(เงินลงทุนทำงตรง) ซึง่ จะเริ่มต้ นตังแต่
้ วนั ที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงินลงทุนทำงอ้ อมในทรัพย์สินทำงกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำ
(Pass-thru) ซึง่ อำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทุนกับสถำบันกำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึง่ จะเริ่มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย
FATCA กำหนดให้ สถำบันกำรเงินของประเทศสหรัฐอเมริกำและ FFI ที่เข้ ำร่วมผูกพันตนตำมข้ อกำหนดของ FATCA (ซึง่ รวมถึงธนำคำรและสถำบัน
กำรเงินในประเทศไทย ผู้รับฝำกทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ ำที่ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยดังกล่ำวก่ อนชำระให้ กบั
กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
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(2) ธนำคำรและสถำบันกำรเงินทังในประเทศไทยและต่
้
ำงประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน ที่เข้ ำร่วมผูกพันตำมข้ อกำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงับกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยุติควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับกองทุน
รวมหรือบริษัทจัดกำร ซึง่ อำจทำให้ กองทุนรวมไม่สำมำรถดำเนินกำรลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินกำรลงทุนได้ อย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจทำ
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่สำมำรถทำรำยกำรผ่ำนทำงผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อมิให้ บริษัทจัดกำรและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในกำรดำเนินงำนรวมทังเพื
้ ่อเป็ นกำรรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดกำร
และกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดกำร) จึงเข้ ำผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริษัท
จัดกำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏิบตั ติ ำมภำระผูกพันภำยใต้ ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่ กี่ยวข้ องได้ บริษัทจัดกำรและ
กองทุนรวม (ซึง่ รวมทัง้ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฎิบตั ิงำนของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝำกทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนกำรขำยและรับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่เข้ ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกำ (หรือเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องกำหนด) ให้ คำ
ยินยอมบริษัทจัดกำรและกองทุนและตัวแทนในกำรนำส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษีของสหรัฐอเมริกำ จำนวนและมู ลค่ำหน่วยลงทุน
คงเหลือ จำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้ รับ เป็ นต้ น) ที่มีอยู่ในบัญชีทงหมดของผู
ั้
้ ถือหน่วยลงทุนนันกั
้ บบริษทั จั ดกำร ให้ กบั หน่วยงำน
ของรัฐทังในและต่
้
ำงประเทศ ตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนำส่งข้ อมูล เอกสำร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทรำบควำมเกีย่ วข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริกำ เช่น
หนังสือแสดงกำรเสียสิทธิในสัญชำติอเมริกนั หรือกำรให้ ข้อมูลตำมหัวข้ อที่กำหนดไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือ
กำรแจ้ งปรับปรุงข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีกำรเปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนำส่งหลักฐำนเพื่อยืนยันกำรเข้ ำร่วมใน FATCA หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
ที่เกี่ยวข้ อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้ ำสถำบันกำรเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นกำรป้ องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้นหำกมีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ ำงต้ น ในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนปฏิเสธกำรดำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำ
ตอบรับภำยในระยะเวลำทีบ่ ริษัทจัดกำรกำหนด บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงดังต่อไปนี ้ตำมควำม
จำเป็ นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวรับทรำบกำรดำเนินกำรตำมทีบ่ ริษัทจัดกำรแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรือได้ ดำเนินกำรตำมข้ อตกลง
ที่ได้ ระบุไว้ ในคำขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคำสัง่ ซื ้อ / สับเปลี่ยน / โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(2) ระงับหรือหยุดให้ บริกำร และดำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมูลค่ำหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่ำว
(3) ดำเนินกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรำยนันได้
้ เพื่ อให้
สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมำยของประเทศไทย
(4) ดำเนินกำรอื่นใดอันเป็ นกำรป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้ กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้น หำกมีกำรดำเนิน กำรที่
สอดคล้ องกับกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ ำงต้ น
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวถือเป็ นควำมจำเป็ น และเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของกองทุน โดยรวม เพรำะเป็ นกำรกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ บริษัทจัดกำรและ
กองทุนมีกำรดำเนินกำรที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องอันจะทำให้ กองทุนอำจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่ำย หรือถูก
ปิ ดบัญชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแล้วข้ ำงต้ น ซึง่ ในทำงปฏิบตั ิบริษัทจัดกำรจะเลือกดำเนินกำรเฉพำะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ ำข่ำยเป็ นพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ (หรือเป็ นบุคคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวข้ องกำหนด) เท่ำนัน้
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกำหนดเพื่อรองรับกำรดำเนินกำรตำมที่บริษัทจัดกำรได้ สงวนสิทธิไว้ ข้ำงต้ น บริษัทจัดกำร (รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้ อง) จะดำเนินกำรตำมข้ อกำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจนำส่งข้ อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงำน หรือดำเนินกำรอื่นใดที่
รำชกำรกำหนด โดยไม่จำเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
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21. การดาเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่ สามารถดารงเงินกองทุนได้ ตามที่ประกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ ตำมที่ประกำศกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนให้ บริษัทจัดกำรรำยอื่นเข้ ำจัดกำรกองทุน
รวมแทนด้ วยวิธีกำรขอรับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนหรือ ขอมติโดยเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันมำกกว่ำ
ร้ อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่ร้ ูหรือควรรู้ว่ำไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนได้ ทังนี
้ ้
หำกมีเหตุจำเป็ นและสมควร บริษัทจัดกำรอำจขอให้ สำนักงำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได้ โดยกำรคัดเลือกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่จะ
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในกรณีที่มีค่ำใช้ จ่ำยเกิดขึ ้นจำกกำรเปลี่ยนบริษทั จัดกำร บริษัทจัดกำรรำยเดิมจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่ปฏิบตั ิตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม ข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม และกฎหมำยว่ำ
ด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ และคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงกำร
ขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสัง่ ดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ
หรือคำสัง่ นัน้ ให้ ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมโครงกำรแล้ ว
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอำนำจลงนำม
ในข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ทังนี
้ ้ กำรลงนำมในข้ อผูกพันของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ได้ รับกำรแต่งตังโดยชอบ
้
ให้ ถือ
ว่ำผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้
กำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมประสงค์ในกำรซื ้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้
ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่ำวยอมรับที่จะผูกพันตำมข้ อกำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมและข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษั ทจัดกำร
กองทุนรวม
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ำยข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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ส่ วนที่ 2 ข้ อผูกพัน
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 หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
ในกำรจัดกำรกองทุน บริษัทจัดกำรมีสทิ ธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี ้
1. กำรบริหำรกองทุน
(1) เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ถ้ ำมี) ในกิจกำรที่กองทุนถือหลักทรัพย์อยู่เท่ำที่จำเป็ นเพื่อรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึง่ เป็ นเงินได้ จำกกำรขำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจัดกำรเป็ นกองทุนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน
15 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนต่อประชำชนครัง้ แรก
(3) จัดกำรกองทุนให้ เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำรที่ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดกำรอย่ำงเคร่งครัด
(4) นำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงๆ และซื ้อขำย จำหน่ำย สัง่ โอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้ ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร
โดยลงทุนภำยใต้ หลักเกณฑ์ของ กฎหมำยและประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมวัตถุประสงค์และนโยบำยกำรลงทุนของโครงกำรจัดกำร ที่ได้ รับ
อนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(5) เข้ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ถ้ ำมี) ในกิจกำรที่กองทุนถือหุ้นอยู่เท่ำที่จำเป็ นเพื่อรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(6) ดำเนินกำรเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(7) ดำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนจำกกำรขำย สับเปลี่ยนเข้ ำกองทุน รับซื ้อคืน หรือสับเปลี่ยนออกจำกกองทุน ภำยในวันทำกำรถัดจำก
วันที่คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน รำคำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หรือรำคำสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
(8) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนตำมที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร
(9) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือวิธีกำรจัดกำรกองทุน ตำมส่วนข้ อมูลโครงกำร หัวข้ อ 19. เรื่อง “วิธีกำรแก้ ไขโครงกำรจัดกำร
กองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีกำรจัดกำร”

กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้

30/06/2020

Page 66

2. กำรรับ และกำรจ่ำยเงินของกองทุน
(1) จัดให้ มีกำรรับและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้ จ่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจำกและให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและกองทุนให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ของกำร
จัดกำรของกองทุนที่กำหนดไว้ ในส่วนข้ อมูลโครงกำร ข้ อ 15. เรื่อง “ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้สงั่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน
รวม”
(2) ได้ รับค่ำตอบแทนในกำรจัดกำรกองทุนและค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ ในส่วนข้ อมูลโครงกำร ข้ อ 15.2. เรื่อง “ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้ จ่ำยที่
เรียกเก็บจำกกองทุนรวม”
3. กำรแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อกำรจัดกำรกองทุน
(1) จัดให้ มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” รวมถึงกำรเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน และ แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนตำมเงื่อนไขในกำรเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์
ที่กำหนดไว้ ในหัวข้ อ “เงื่อนไขกำรเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์”
(2) แต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ภำยใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(3) จัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีทรัพย์สินของกองทุน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำม โดยถือตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง
“หลักเกณฑ์กำรให้ ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์” โดยอนุโลม
(4) จัดให้ มีผ้ ชู ำระบัญชีกองทุนเมื่อยุติ หรือ เลิกกองทุน ทังนี
้ ้ โดยควำมเห็นชอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
(5) แต่งตังที
้ ่ปรึกษำหรือคณะบุคคลขึ ้นทำหน้ ำที่เป็ นทีป่ รึกษำโครงกำรจัดกำร เช่น ที่ปรึกษำกำร ลงทุน โดยเสียค่ำตอบแทนหรือไม่ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
ต้ องเสียค่ำตอบแทน บริษัทจัดกำรจะเป็ นผู้รับผิดชอบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนนัน้
(6) แต่งตังนำยทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุนตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร
4. กำรดำเนินกำรอื่นๆ
(1) บริษัทจัดกำรมีอำนำจฟ้องร้ องหรื อแก้ ต่ำงคดีแพ่งหรือคดีอำญำ รวมถึงกำรแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนเพื่อกระทำกำรใดๆ แทนกองทุน
(2) จัดให้ มีกำรฝำกทรัพย์สินของกองทุนไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์
(3) จัดให้ มีและเก็บรักษำไว้ ซงึ่ ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
(4) จัดทำบัญชีแสดงกำรลงทุนของกองทุนไว้ โดยถูกต้ องครบถ้ วน
(5) จัดทำรำยงำนกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนเป็ นรำยวันและจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภำยในทุกสิ ้นวันทำกำรนัน้
(6) จัดทำรำยงำนฐำนะกำรลงทุนเพื่อกองทุนเป็ นรำยวัน และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภำยในทุกสิ ้นวันทำกำรนัน้
(7) จัดทำรำยงำนโดยระบุชื่อ จำนวน อัตรำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์และหรือที่มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
กำหนด ซึง่ มิได้ เกิดจำกกำรลงทุนหรือได้ หลักทรัพย์มำเพิ่มเติมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด พร้ อมทังวั
้ นที่
หลักทรัพย์มีมลู ค่ำเกินอัตรำส่วนที่กำหนดพร้ อมสำเหตุและส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทรำบภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ถัดจำกวันที่หลักทรัพย์และหรือ
ทรัพย์สินอื่นนันมี
้ มลู ค่ำเกินอัตรำที่กำหนด เว้ นแต่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น
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(8) จัดทำรำยงำนทุกรอบปี บญ
ั ชีเพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบปี บญ
ั ชีและส่งรำยงำนดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนและสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 เดือน นับแต่วนั สิ ้นปี บญ
ั ชี โดยแสดงข้ อมูลอย่ำงน้ อยตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
กำหนด ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งรำยงำนดังกล่ำวผ่ำนทำงสือ่ อิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนได้ แจ้ งควำมประสงค์ไว้
(9) จัดทำรำยงำนทุกรอบระยะเวลำหกเดือนแรกของรอบปี บญ
ั ชี เพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลำหกเดือนนัน้ และส่งรำยงำนดังกล่ำว
ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 2 เดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลำหกเดือน
ดังกล่ำว โดยแสดงข้ อมูลอย่ำงน้ อยตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิทจี่ ะนำส่งรำยงำนดังกล่ำวผ่ำ นทำง
สื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งควำมประสงค์ไว้
(10) จัดให้ มีรำยงำนของรอบระยะเวลำล่ำสุดตำม (8) และ (9) ไว้ ณ ที่ทำกำรทุกแห่งของบริษัทจัดกำรและสถำนทีต่ ิดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุน เพื่อให้ ผ้ ู
ถือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดูได้ และจัดสำเนำให้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ
(11) จัดทำหนังสือชี ้ชวนใหม่ทกุ รอบปี บญ
ั ชีเพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ ้นปี บญ
ั ชี และส่งให้ แก่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60
วันนับแต่วนั สิ ้นปี บญ
ั ชีนนั ้
(12) แจกจ่ำยหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสำคัญพร้ อมใบคำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและจัดให้ มีหนังสือ ชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงกำรไว้ ณ ที่ ทำกำรทุกแห่งของ
บริษัทจัดกำรและ ณ สถำนที่ตดิ ต่อของ ผู้สนับสนุน
(13) แจ้ งกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว กรณีอื่นนอกจำกที่กำหนดไว้ ในเรื่องกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำร ให้ สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมนัน้
(14) ชี ้แจงและดำเนินกำรให้ ผ้ สู นับสนุนชี ้แจงข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทรำบในกรณีที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำร หรื อมี
เหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อกำรตัดสินใจในกำรลงทุนหรือต่อกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำของ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(15) ปฏิบตั ิกำรอื่นๆ เพื่อให้ ถึงซึง่ วัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษำไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(16) ดำเนินกำรเลิกกองทุนตำมที่กำหนดไว้ ใน เรื่อง “กำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม”
(17) หน้ ำที่อื่นใดตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. กำหนด
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่ปฏิบตั ิตำมข้ อผูกพัน โครงกำรจัดกำรกองทุนรวม กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ
กฎ หรือคำสัง่ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจแห่งกฎหมำยดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้ อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมขัดหรือแย้ งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสัง่ ดังกล่ำว หำกบริษัทจัดกำรกองทุนได้ ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือคำสัง่ นัน้ ให้ ถือ
ว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนได้ ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมข้ อผูกพันหรือโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมแล้ ว
เงื่อนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำร :
ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบริษัทจัดกำรกองทุนรวม ไม่ว่ำโดยคำสัง่ ของสำนักงำน หรือโดยเหตุอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้ องดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่เข้ ำทำหน้ ำที่ต่อไปได้ ซึง่ รวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ให้ แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยใหม่
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2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2128-2316
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ได้ รับค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ในส่วนข้ อมูลโครงกำร หัวข้ อ 15.2. ค่ำธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ของโครงกำรจัดกำร และในสัญญำ
แต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
(2) บอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในสัญญำ ทังนี
้ ้โดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
2. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) ดูแล รับฝำก และเก็บรักษำทรัพย์สนิ ของกองทุน รับเงินต่ำงๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับจำกกำรจัด ตังและด
้
ำเนินงำนของกองทุน เช่น เงินจองซื ้อหน่วย
ลงทุน เงินปั นผลและดอกเบี ้ยจำกหลักทรัพย์ เงินได้ จำกกำรจำหน่ำยหรือเวนคืนหลักทรัพย์และเงินอื่นใดของกองทุนและนำเข้ ำไว้ ในบัญชีเงิน ฝำก และ
หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน
(2) จัดให้ มีกำรรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่ำย ส่งมอบและโอนหลักทรัพย์ตำ่ งๆ ซึง่ เป็ นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระรำคำค่ำ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตำมคำสัง่ ของบริษัทจัดกำร
(3) จ่ำยหรือโอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกของกองทุนเพื่อเป็ นค่ำใช้ จ่ำยของกองทุนตำมคำสัง่ ของบริษัทจัดกำรโดยบริษัทจัดกำรจะแจ้ งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ทรำบล่วงหน้ ำตำมสมควร
(4) แจ้ งและรำยงำนให้ บริษัทจัดกำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเข้ ำประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ กำรรับเงินปั นผลและหรือดอกเบี ้ย กำรจองซื อ้
หลักทรัพย์ กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหลักทรัพย์ และกำรเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ได้ รับข่ำวเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกตลำดหลักทรัพย์และหรือศูนย์ซื ้อขำยหลักทรัพย์
(5) แจ้ งและรำยงำนให้ บริษัทจัดกำรทรำบเป็ นหนังสือถึงสถำนะของหลักทรัพย์ที่จะต้ องปิ ดโอนหรือกำลังอยู่ในระหว่ำงทำกำรปิ ดโอนในชื่อของกองทุน
เพื่อประโยชน์ในกำรเข้ ำประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ รับเงินปั นผลและหรือดอกเบี ้ย และอื่นๆ
(6) จัดทำรำยงำนและบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้ แก่บริษทั จัดกำร
ก) รำยงำนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรถึงผลในกำรดำเนินกำรตำมคำสัง่ ของบริษัทจัดกำรเกี่ยวกับกำรรับและจำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรรับเงินปั นผล ดอกเบี ้ย
และอื่นๆ
ข) จัดทำบัญชีและรับรองควำมถูกต้ องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝำกไว้
ค) จัดทำบัญชีแสดงกำรรับจ่ำยทรัพย์สินของกองทุน
ง) จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับเงินสด และรำยละเอียดกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุน
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(7) รับรองควำมถูกต้ องในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำรับซื ้อคืน รำคำขำยหน่วยลงทุน รำคำรับซื ้อคืนและ
รำคำขำยหน่วยลงทุนในกรณีสบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน และกำรคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
และผู้สงั่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุนและกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ บริษัท
จัดกำรได้ คำนวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองเมื่อเห็นว่ำถูกต้ องแล้ ว
(8) ให้ ควำมเห็นชอบแก่บริ ษทั จัดกำรในกำรกำหนดวิธีคำนวณมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุน ตำมรำคำที่เป็ นธรรม ในกรณีที่วิธีกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สิน
ตำมปกติทำให้ มลู ค่ำทรัพย์สนิ ไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในขณะคำนวณมูลค่ำ หรือกรณีที่เป็ นทรัพย์สินอื่นนอกจำกที่กำหนดไว้ ในประกำศ
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
(9) ให้ ควำมเห็นชอบแก่บริษทั จัดกำรในกำรเลื่อนกำหนดกำรชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน กำรชำระค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน กำรไม่ขำย ไม่รับซื ้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตำมคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุ น หรือกำรหยุดรับคำ
สัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืน หรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณีตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำร และดำเนินกำรแจ้ งกำรเลื่อนกำหนดชำระเงินค่ำ
ขำยคืนหน่วยลงทุนและจัดทำรำยงำนแสดงเหตุผลในเรื่องกำหนดชำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่ ได้ รับ
มอบหมำยจำกบริษัทจัดกำร
(10) ให้ ควำมเห็นชอบแก่บริษัทจัดกำรในกำรรับชำระหนี ้เพื่อกองทุนด้ วยทรัพย์สินอื่น ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นแทนกำรชำระหนี ้ตำมตรำสำรแห่งหนี ้ และประกำศอื่นที่เกี่ยวข้ อง
(11) ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรกองทุนของบริษัทจัดกำรเพื่อประกอบกับข้ อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดกำรเป็ นผู้จดั หำในกำรจัดทำรำยงำนทุกรอบปี บญ
ั ชี
และทุกรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปี บญ
ั ชีหรือปี ปฏิทินและส่งให้ บริษัทจัดกำร ภำยใน 60 วันนับแต่วนั สิ ้นปี บญ
ั ชีนนหรื
ั ้ อภำยใน 60 วันนับแต่วนั สิ ้น
รอบระยะเวลำ 6 เดือนดังกล่ำว แล้ วแต่กรณี
(12) สรุปรำยงำนที่ได้ รับจำกบริษัทจัดกำร ในกรณีที่อตั รำส่วนกำรลงทุนในหรือมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์ที่มีมลู ค่ำเกินกว่ำอัตรำส่วนทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. กำหนดซึง่ มิได้ เกิดจำกกำรลงทุนหรือได้ หลักทรัพย์มำเพิ่มเติมเป็ นรำยไตรมำสตำมปี ปฏิทินและส่งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15
วันนับแต่วนั สิ ้นสุดไตรมำสนัน้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น
(13) ดูแลให้ บริษทั จัดกำรปฏิบตั ิกำรให้ เป็ นไปตำมโครงกำรจัดกำร พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติดงั กล่ำวโดยเคร่งครัด ทังในปั
้ จจุบนั และที่จะมีแก้ ไขเพิ่มขึ ้นในอนำคต
หำกบริษัทจัดกำรมิได้ ปฏิบตั ิตำมให้ แจ้ งบริษัทจัดกำรโดยทันที ในกรณีทบี่ ริษทั จัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้ นกระทำกำรจนก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่
กองทุนหรือไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะต้ องกำกับดูแลอย่ำงใกล้ ชิด พร้ อมทัง้
จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวโดยละเอียด และส่งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 5 วันนับแต่วนั ทีผ่ ้ ดู แู ลผลประโยชน์ร้ ูถึงเหตุกำรณ์
ดังกล่ำว
(14) ดำเนินกำรฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ของตนหรือฟ้องร้ องเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจัดกำร ทังนี
้ ้ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้ หรือเมื่อได้ รับคำสัง่ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรฟ้องร้ องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถื อ
หน่วยลงทุนในกองทุนให้ เรียกร้ องจำกทรัพย์สินของกองทุน
(15) ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่พระรำชบัญญัติหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร
ก.ล.ต. และประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไว้ โดยเคร่งครัด
(16) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำรจัดกำร เมื่อเลิกโครงกำรจัดกำรแล้ ว หน้ ำที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้ จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลำที่กำรชำระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิหน้ ำที่ต่ำงๆ ดังนี ้
ก) รับฝำกทรัพย์สินของกองทุนจนกว่ำจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
ข) ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ชู ำระบัญชีปฏิบตั ิตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผ้ ชู ำระบัญชี
กระทำกำรหรืองดเว้ นกระทำกำรตำมมำตรำดังกล่ำว ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะรำยงำนให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยไม่ชกั ช้ ำ
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(17) ให้ ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับค่ำใช้ จ่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม ซึง่ เป็ นค่ำใช้ จ่ำยต่ำง ๆ อื่นใดที่เกิดขึ ้นจำกกำรดำเนินกำรเพื่อผลประโยชน์ของ
โครงกำรจัดกำร
(18) ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตำมพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้ ำที่ดแู ลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รำยเดิมมีหน้ ำที่ดำเนินกำรตำมที่จำเป็ นเพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รำยใหม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำทีต่ ่อไปได้ ซึง่ กำรดำเนินกำรดังกล่ำว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองควำมถูกต้ องและครบถ้ วนของสิง่ ที่ส่งมอบให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ล
ผลประโยชน์
ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทำกำร งดเว้ นกระทำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่ ในกำรดูแลรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือ หน่วยลงทุน
อำจใช้ สิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกับมำตรำ 47 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องร้ องบังคับคดีกบั ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงได้
้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่ำกำรกระทำนันจะเป็
้
นไปเพื่อประโยชน์ของ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่เป็ นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ ำที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นกำรดำเนินกำรในลักษณะ
ที่เป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ถู อื หน่วยลงทุนทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ทรำบข้ อมูลดังกล่ำวมิได้ แสดงกำรคัดค้ ำน
ในกรณีที่กำรดำเนินกำรใดต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หำกบริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ดำเนินกำรขอมติ ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์มีอำนำจดำเนินกำร
ตำมที่จำเป็ นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้
เงื่อนไขกำรเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดกำรจะเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ภำยใต้ เงื่อนไขสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำได้ ต่อเมื่อได้ รับ
อนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน
(1) เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง มีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ โดยบอกกล่ำวให้ อีกฝ่ ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรหรือผู้ดแู ลผลประโยชน์ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่งไม่ปฏิบตั ิหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้ ตกลงไว้ อันเป็ นสำระสำคัญของสัญญำนี ้
คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำได้ โดยบอกกล่ำวล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจัดกำรหรือมีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือประกำศ
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรื อ กฎหมำยอื่นใดและบริษัทจัดกำรและผู้ดแู ลผลประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญำให้ สอดคล้ องกับประกำศคำสัง่ ระเบียบและข้ อบังคับดังกล่ำว ทังนี
้ ้ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมี ผลเป็ นกำร
เพิ่มภำระหน้ ำที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะ รับหน้ ำที่ดงั กล่ำว ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ล
ผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่ำวให้ บริษทั จัดกำรทรำบล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน
(4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ ำงมำกซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขำยได้ แล้วทังหมดของ
้
กองทุน เรียกร้ องให้ มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์นำข้ อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดกำรกองทุนหรือข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนไปเปิ ดเผยหรือใช้ ในทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อกองทุน หรื อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดกำรสำมำรถบอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
ทังนี
้ ้กำรบอกเลิกสัญญำจะต้ องบอกกล่ำวล่วงหน้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 15 วัน
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(6) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขำดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้ อใดตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คุณสมบัติผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม” บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จดั กำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภำยใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริษทั จัดกำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำก
กำรตรวจสอบของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ ทำกำรแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภำยในระยะเวลำที่กำหนดแล้ วให้ บริษัทจัด กำร
แจ้ งกำรแก้ ไขดังกล่ำวให้ สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ แก้ ไขเสร็จสิ ้นหำกผู้ดแู ลผลประโยชน์มิได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
ภำยในเวลำกำหนด บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรขออนุญำตเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันนับแต่วนั ครบ
กำหนดเวลำให้ แก้ ไข เมื่อได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ ว บริษัทจัดกำรจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนผู้ดแู ลผลประโยชน์
เดิมโดยพลัน
ในกรณีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้ ำข้ อยกเว้ นให้ กระทำได้ หำกเป็ นกรณีที่
มีนยั สำคัญและไม่สำมำรถแก้ ไขให้ หมดไป ให้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีอำนำจบอกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้
สถำนที่เก็บรักษำทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2128-2316
3. ผู้สอบบัญชี :
ชื่อ : นำง สุวิมล กฤตยำเกียรณ์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553
ชื่อ : นำง วิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
เลขที่ 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553
ชื่อ : นำงสำว สุภำภรณ์ มัง่ จิตร
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่ วยลงทุน :
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จดั กำรกองทุนกรุงศรี จำกัด
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร์ ชัน้ 12 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสำร 0-26575777
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com
5. ผู้จัดจาหน่ าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
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6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้ คืน :
ชื่อ : ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน)
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2296-2000
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
1. สิทธิของผู้สนับสนุน
(1) ได้ รับค่ำธรรมเนียมกำรขำย (ถ้ ำมี) ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำร
(2) บอกเลิกกำรเป็ นผู้สนับสนุนตำมข้ อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
2. หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้สนับสนุน
(1) จัดส่งหนังสือชี ้ชวนของกองทุน คำขอเปิ ดบัญชีกองทุน คำสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน คำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนและคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจน
เอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย
(2) รับคำสัง่ ซื ้อ คำสัง่ ขำยคืนหรือคำสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรับชำระค่ำซื ้อหน่วยลงทุนจำกผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนและชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร
(3) ส่งมอบบัตรกองทุนและรหัสประจำตัว (ถ้ ำมี) ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นคำขอใช้ บริกำรกองทุนกับบริษัทจัดกำร
(4) คืนเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงกำรจัดกำร
(5) ยืนยันกำรซื ้อ ขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(6) ทำกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ ำทีด่ งั กล่ำวข้ ำงต้ น
7. ผู้ดูแลสภาพคล่ อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ ได้ เป็ นผู้ดูแลสภาพคล่ อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
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9. ที่ปรึกษา :
9.1. ที่ปรึกษำกำรลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกำรลงทุน) :
9.2.ที่ปรึกษำกองทุน :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ที่ปรึกษำกองทุน) :
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผู้รับมอบหมายงานด้ านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
หมำยเหตุ (ผู้รับมอบหมำยงำนด้ ำนกำรจัดกำรลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถซื ้อหน่วยลงทุนเพิ่ม ขำยคืนหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำรที่ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.
13.2. สิทธิในกำรรับเงินปั นผล :
ตำมที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล"
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13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทุน :
กองทุนนี ้เป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงไม่สำมำรถโอนหน่วยลงทุนที่ถือครองก่อนวันที่ 1
มกรำคม พ.ศ. 2563 ได้ เว้ นแต่กรณีที่เป็ นหน่วยลงทุนที่ผ้ ลู งทุนสัง่ ซื ้อตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้ นไป จึงสำมำรถโอนหน่วยลงทุนได้ อย่ำง
เสรี อย่ำงไรก็ดี บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่อนุญำตให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้ แก่บคุ คลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมือง
สหรัฐอเมริกำ (US Citizen) หรื อไม่ก็ได้ โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั จัดกำร
13.4. ข้ อจำกัดกำรโอนหน่วยลงทุน :
ผู้ลงทุนที่ถือครองหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ไม่สำมำรถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่ำย จ่ำย โอน จำนำ หรือนำไปเป็ นประกัน
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรลงทุนหรือแก้ ไขวิธีจดั กำร :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ บริษัทจัดกำรทำกำรแก้ ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรหรือแก้ ไขวิธีกำรจัดกำรได้ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะกระทำตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ “กำรขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีกำรแก้ ไขโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือแก้ ไขวิธีกำรจัดกำร”
(2) ในกรณีที่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด หรือบุคคลอื่นที่ได้ รับกำรยกเว้ นหรือผ่อนผันจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ ำของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นบั คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน หรือบุคคลอื่นที่ได้ รับกำรยกเว้ นหรือผ่อนผันจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. นันในส่
้ วนที่เกินกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม เว้ นแต่กำรเกิน
ข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุน
13.6. สิทธิในกำรได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงกำร :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้ รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดกำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีกำรชำระบัญชี ตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ระบุไว้ ใน
หัวข้ อ “กำรชำระบัญชีกองทุน และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงกำร”
13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้ มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์ เมื่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ ำงมำกซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึง่ หนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังสิ
้ ้นของโครงกำรจัดกำร
และ เมื่อได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แล้ ว
(2) กำรจัดกำรกองทุนอยู่ภำยใต้ กำรดูแลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ ซึง่ เป็ นสถำบันกำรเงินที่มนั่ คงมีชื่อเสียงและควำมรู้ควำมสำมำรถ อันจะเป็ นกำรควบคุม
ให้ บริษัทจัดกำรปฏิบตั ิตำมรำยละเอียดโครงกำรจัดกำรที่ได้ รับอนุมตั ิจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่ว ยลงทุนกับ
บริษัทจัดกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่จำเป็ นต้ องติดตำมด้ วยตนเองตลอดเวลำ
(3) กำรร่วมลงทุนในกองทุนนี ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้ บริษัทจัดกำรและผู้ดแู ลผลประโยชน์เป็ นตัวแทนของตนในกำรจัดกำร และดูแลทรัพย์สิน ทัง้
ปวงของกองทุนดังนัน้ จึงไม่จำเป็ นต้ องมีกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำรใดๆ เว้ นแต่บริษัทจัดกำรผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรือตำมมติเสียงข้ ำงมำกของผู้
ถือหน่วยลงทุน ซึง่ คิดตำมจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของโครงกำรจั
้
ดกำร
13.8. อื่น ๆ :
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีควำมรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้ แก่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่ครบ
กำรที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงควำมประสงค์ในกำรซื ้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี ้ ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้ ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุ นดังกล่ำว
ยอมรับที่จะผูกพันตำมข้ อกำหนดในข้ อผูกพันซึง่ ลงนำมโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้ รับกำรแต่งตังจำกบริ
้
ษัทจัดกำรกองทุนรวมโดยชอบ
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ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้ บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่ำส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ ตนถือ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในกำรได้ รับประโยชน์ตอบแทนหรือกำรคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้ องเป็ นไปตำม
ข้ อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนัน้ ๆ ด้ วย
14. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรส่งมอบ :
โครงกำรจัดกำรจะใช้ ระบบไร้ ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ นำยทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิ ดบัญชีกองทุน
ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตำมรำยละเอียดในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน ซึง่ ในกรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกันบริษัทจัดกำร
หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน เหล่ำนันเป็
้ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอำบุคคลที่มีชื่อ
แรกในคำขอเปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐำนะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้ จำกกำรขำยคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปั นผล (ถ้ ำมี)
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทุกครัง้ ที่มีกำรจองซื ้อ ซื ้อหรือขำยคืน เพื่อเป็ นกำรยืนยันจำนวน
หน่วยลงทุน และ/หรือ จำนวนเงินที่ได้ รับให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ กรณีที่เป็ นกำรจองซื ้อหน่วยลงทุนที่เสนอขำยครัง้ แรก บริษัท จัดกำรโดยนำย
ทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินกำรส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทำงไปรษณีย์ภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั สิ ้นสุด
ระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้ แรก และกรณีกำรซื ้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรปิ ดกำรเสนอขำยครัง้ แรกบริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียน
หน่วยลงทุนจะดำเนินกำรส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ภำยใน 2 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรจัดส่งหรือไม่จดั ส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ซึง่ ได้ รับกำร
ปรับปรุงรำยกำรให้ เป็ นปั จจุบนั ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(1) ในกรณีที่มีกำรจัดส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะนำส่งโดยทำงไปรษณีย์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มี ชื่อปรำกฏอยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรจัดส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ซึง่ ได้ รับกำรปรับปรุง
รำยกำรให้ เป็ นปั จจุบนั แทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุนได้
หำกปรำกฏข้ อผิดพลำดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้ องทำกำรทักท้ วงข้ อผิดพลำดภำยใน 7
วันทำกำรนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือรับรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน มิฉะนัน้ บริษัทจัดกำรจะถือว่ำข้ อมูลดังกล่ำวถูกต้ อง
บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนอำจจะดำเนินกำรออกใบสำคัญหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เฉพำะในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอ
เพื่อนำไปใช้ เป็ นหลักประกันในกำรขอสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรำยละเอียดในคำขอให้ ออกใบสำคัญหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได้ ที่สำนักงำนนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
ข) ยื่นคำขอให้ ออกใบสำคัญหน่วยลงทุนพร้ อมชำระค่ำธรรมเนียมตำมที่ระบุไว้ ในส่วนข้ อมูลโครงกำร ข้ อ 15.3. เรื่ อง “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผู้
สัง่ ซื ้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน” ในกำรออกใบสำคัญหน่วยลงทุนต่อนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
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ค) นำยทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้ รับมอบหมำยจำกบริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรออกใบสำคัญหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตำมจำนวนหน่วยลงทุน
ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกในคำขอ ให้ ออกใบสำคัญหน่วยลงทุน สำหรับกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในคำขอให้ ออกใบสำคัญหน่ว ย
ลงทุนมำกกว่ำจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ออก
ใบสำคัญหน่วยลงทุนสำหรับจำนวนเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่ นั ทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
ง) ใบสำคัญหน่วยลงทุนที่นำยทะเบียนหน่วยลงทุนออกให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน จะมีข้อควำมตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด ซึง่ จะระบุชื่ อผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยในใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้ องมีลำยมือชื่อกรรมกำรผู้มีอำนำจผูกพันบริษัทจัดกำรและประทับตรำสำคัญหรือลำยมือชื่อนำยทะเบียน
หน่วยลงทุนหรือใช้ เครื่องจักรประทับหรือโดยวิธีอื่นใดตำมที่กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์จะอนุญำตให้ ทำได้
จ) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบสำคัญหน่วยลงทุน หำกจะขำยคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่ำวจะต้ องนำใบสำคัญหน่วยลงทุนมำส่งมอบคืนนำยทะเบียนหน่วย
ลงทุนเพื่อโอนหน่วยลงทุนนันเข้
้ ำระบบไร้ ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) ก่อน จึงจะทำให้ กำรขำยหน่วยลงทุนจำนวนนันมี
้ ผลได้
เงื่อนไขอื่นๆ
(1) กำรนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) ผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ซึง่ ได้ แก่ ระบบอินเทอร์ เน็ตของบริษัท จัดกำร หรือ อีเมล์
เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งควำมประสงค์ไว้ ซึง่ จะนำส่งภำยใน 2 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่จดั สรรหน่วยลงทุน
โดยถือว่ำหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้ รับทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส์ดงั กล่ำว สำมำรถใช้ แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตำมปกติได้
(2) กำรนำส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะนำส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทุนตำมที่กำหนดไว้ ในโครงกำร โดยนำส่งผ่ำนทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ได้ แก่ ระบบ
อินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดกำร หรือ อีเมล์เพื่อติดต่อ (email address) ตำมที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งควำมประสงค์ไว้
(3) สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook)
บริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุนขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติมกำรใช้ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐำนแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนจำกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) เป็ น สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุน
จะปิ ดประกำศให้ ทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 5 วันทำกำรก่อนวันเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงำนของบริษทั จัดกำรและ/หรือผู้สนับสนุน โดยมีวิธีปฏิบตั ิสำหรับผู้
ถือหน่วยลงทุนรำยเก่ำและรำยใหม่ ดังต่อไปนี ้
1. กรณีเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนรำยเก่ำซึง่ ลงทุนในกองทุนนี ้ก่อนที่จะเริ่มใช้ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผู้สนั บสนุนมีควำม
พร้ อมที่จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแล้ ว บริษัทจัดกำรจะส่งจดหมำยแจ้ งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนให้ ทรำบล่วงหน้ ำ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มี
ควำมประสงค์จะขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน จะต้ องนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือหลักฐำนแสดงตนอื่นที่หน่วยงำนของทำงรำชกำรออก
ให้ มำแสดงเพื่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้ วยตนเองที่สำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือสำนักงำนของผู้สนับสนุนตำมที่กำหนด และผู้ถือ
หน่วยลงทุนจะต้ องลงลำยมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในวันเดียวกับที่มำรับสมุดบัญชีฯ ทังนี
้ ้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ ติด ต่อขอรับสมุดบัญชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปแล้ ว บริษทั จัดกำรจะไม่นำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอีกต่อไป
ผู้ถือหน่วยลงทุนรำยใดที่ยงั ไม่ได้ ติดต่อขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรจะถือว่ำ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงประสงค์ข อรับหนังสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดกำรจะนำส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในโครงกำรจัดกำร
2. กรณีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรำยใหม่ซงึ่ สัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เป็ นครัง้ แรกโดยที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนสำมำรถออกสมุด บัญชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนให้ ได้ แล้ว เมื่อบริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนได้ รับคำขอเปิ ดบัญชีกองทุน รวมทังเอกสำรหลั
้
กฐำนในกำรขอเปิ ดบัญชี และ/หรือคำสัง่ ซื ้อหน่วย
ลงทุน และผู้สงั่ ซื ้อได้ ชำระเงินค่ำซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว บริษทั จัดกำรหรือผู้สนับสนุนจะออกสมุดบัญชี แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเพียงอย่ำงเดียว
เท่ำนันให้
้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรำกฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้ องเป็ น ผู้รับสมุดบัญชี
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แสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้ วยตนเอง และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องลงลำยมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภำยในวันเดียวกันนัน้ ทังนี
้ ้ บริษัท
จัดกำรจะไม่มีกำรออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรำยใหม่ดงั กล่ำว
3. บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะจดแจ้ งชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่ วยลงทุนก็ต่อเมื่อบริษัท
จัดกำรได้ รับชำระเงินค่ำจองซื ้อหน่วยลงทุนถูกต้ องครบถ้ วน และผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันได้
้ รับกำรจัดสรรหน่วยลงทุนจำกบริษัทจัดกำรเรี ยบร้ อยแล้ ว และ
ให้ ถือว่ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนออกให้ ในนำมบริษัทจัดกำรแก่ผ้ สู งั่ ซื ้อเป็ นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทุน
ของกองทุนและให้ ใช้ เป็ นหลักฐำนในกำรซื ้อหรือขำยคืนหน่วยลงทุน
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้ ำที่ที่จะต้ องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำให้ บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนบันทึกรำยกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุ นให้ เป็ น
ปั จจุบนั อยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมำบันทึกรำยกำรให้ เป็ นปั จจุบนั ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ทำกำรถัดจำกวันทำ
รำยกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะถือว่ำถูกต้ องเมื่อรำยกำรดังกล่ำวตรงกันกับข้ อมูลที่บนั ทึก
ไว้ ในระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถใช้ อ้ำงอิงต่อบริ ษัทจัดกำร
กองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจำเป็ นต้ องใช้ ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมต้ องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้ อจากัดในการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
ไม่มี
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์ สินอื่นให้ แก่ ผ้ ถู ือหน่ วยลงทุน :
หำกมีกำรผิดนัดชำระหนี ้หรือมีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรแห่งหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องของกองทุนรวมจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ บริษัทจัดกำรจะ
รับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นทังที
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์แ ละวิธีกำร
ในกำรจัดกำรกองทุนรวมในกรณีที่ผ้ อู อกตรำสำรแห่งหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องผิดนัดชำระหนี ้ ดังนี ้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดกำรได้ บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ นศูนย์ ผู้ถอื หน่วยลงทุนทุกรำยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทีบ่ ริษัท
จัดกำรได้ บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ นศูนย์เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้
16.1.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนี ้ บริษัทจัดกำรจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่ำวและเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สนิ ที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ มำรวม
คำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ในโอกำสแรกที่สำมำรถกระทำได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สนิ ที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ตกลงรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ
ดังกล่ำวแทนเงิน ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนดโดยได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ บริษัทจัดกำรอำจจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินนันได้
้ และในกรณีที่
มีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษัทจัดกำรจะจ่ำยจำกเงินสำรองรำยได้ หรือผลประโยชน์ที่ได้ จำกกำรบริหำรทรัพย์สินนัน้
16.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจัดกำรจะเฉลี่ยเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำร
รับชำระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีม่ ีสิทธิในเงินได้ สทุ ธินนภำยใน
ั้
45 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่มีเงินได้ สทุ ธิ และจะแจ้ งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
เฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วันทำกำรนับตังแต่
้ วนั ถัดจำกวันที่บริษทั จัดกำรได้ เฉลีย่ เงินคืน เว้ นแต่สำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลำกำรเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่ำงอื่น
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ในกำรเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตำมข้ อ 16.1.3 หำกบริษัทจัดกำรมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่ำ เงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภำระ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริษทั จัดกำรอำจนำเงินได้ สทุ ธิดงั กล่ำวไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่กำรเฉลี่ยเงินคื นให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนจะคุ้มกับภำระค่ำใช้ จ่ำยก็ได้ ทังนี
้ ้ หำกได้ มีกำรจำหน่ำยทรัพย์สินที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้จนครบถ้ วนและปรำกฏว่ำเงินได้ สทุ ธินนไม่
ั ้ ค้ มุ กับภำระ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดกำรอำจนำเงินได้ สทุ ธิดงั กล่ำวมำรวมคำนวณเป็ นมูลค่ำทรัพย์สนิ ของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื่อมีกำรบันทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมำปรำกฎว่ำกองทุนรวมได้ รับชำระหนี ้ตำมตรำสำรแห่งหนี ้หรือสิทธิ
เรียกร้ องดังกล่ำวเป็ นเงิน บริษัทจัดกำรจะปฏิบตั ิตำมควำมในข้ อ 16.1.3 โดยอนุโลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดกำรไม่ได้ บนั ทึกมูลค่ำตรำสำรแห่งหนี ้หรือสิทธิเรียกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริษัทจัดกำรจะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนตำมมติ พิเศษ
ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผู้ถือหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง บริษทั จัดกำรจะระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้ จำกกำรรับชำระหนี ้
มูลค่ำของทรัพย์สิน ประมำณกำรค่ำใช้ จ่ำย พร้ อมเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรรับชำระหนี ้
16.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมำจำกกำรรับชำระหนี ้ บริษัทจัดกำรจะนำทรัพย์สนิ ดังกล่ำวมำรวมคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนด
รำคำทรัพย์สินนันเพื
้ ่อใช้ ในกำรคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรทีส่ ำมำคมบริษัทจัดกำรลงทุนกำหนดโดยได้ รับ
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะดำเนินกำรกับทรัพย์สินดังกล่ำวดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ ได้ บริษัทจัดกำรอำจมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่ำวต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
รวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สำมำรถลงทุนในหรือมีไว้ ได้ บริษัทจัดกำรจะจำหน่ำยทรัพย์สนิ ดังกล่ำวในโอกำสแรกทีส่ ำมำรถกระทำได้
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสำคัญ และในระหว่ำงที่บริษัทจัดกำรยังไม่สำมำรถจำหน่ำยทรัพย์สนิ ดังกล่ำว บริษัทจัดกำรอำจจัดหำ
ผลประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำว
ในกรณีที่มีค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริหำรทรัพย์สิน บริษัทจัดกำรจะจ่ำยจำกทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรแห่งหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุก
รำยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติกำรณ์ว่ำผู้ออกตรำสำรแห่งหนี ้หรือลูกหนี ้ตำมสิทธิเรียกร้ องจะไม่สำมำรถชำระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสิทธิ
ในเงินได้ สทุ ธิจำกทรัพย์สินอื่นที่ได้ จำกกำรรับชำระหนี ้ก็ได้ ทังนี
้ ้ ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว บริษัทจัดกำรไม่ต้องนำตรำสำรแห่งหนี ้หรือสิทธิเรี ยกร้ องนัน้
มำรวมคำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
16.4 วิธีกำรชำระค่ำรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนด้ วยหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
กรณีบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษั ทจัดกำร
จะต้ องได้ รับมติพิเศษให้ ชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้
กำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะชำระให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทีป่ รำกฏชื่อตำมทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ
เวลำที่กำหนด เท่ำนัน้
17. การจัดทาทะเบียนหน่ วยลงทุน การโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจากัดในการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมมีหน้ ำที่จดั ให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ที่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้ สนั นิษฐำนไว้ ก่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และกำรชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทังกำรให้
้
สิทธิหรือกำรจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หำกได้ กระทำตำมข้ อกำหนดในข้ อผูกพันหรือตำมกฎหมำยแล้ว ให้ ถือว่ำบริษัทจัดกำรกองทุนรวมได้
ดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ ำที่แล้ ว
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บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจำนำหน่วยลงทุน ในกรณีดงั นี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่กำรถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่ของบริษทั จัดกำร
(ข) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุน
สถำบัน ผู้ลงทุนรำยใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตำมที่กำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ค) กำรโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขำยต่อผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ ผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุนไม่เป็ นผู้ลงทุนสถำบันหรือผู้ลงทุนรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่กำหนดในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เว้ นแต่เป็ นกำรโอนทำงมรดก
(ง) กำรโอนหรือกำรจำนำหน่วยลงทุน ดังนี ้
1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมขำยให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุนรวมหุ้นระยะยำวที่จดั ตังขึ
้ ้นก่อน
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อกำรเลี ้ยงชีพ
18. ข้ อจากัดการถือหน่ วยลงทุน :
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึ่งในสำมของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม ยกเว้ นใน
กรณีเข้ ำข้ อยกเว้ นตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ว่ำด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำทีข่ องบริ ษัท
จัดกำร
19. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่ วยลงทุน :
กำรดำเนินกำรใดที่โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมหรือกฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หำกบริษทั จัดกำรกองทุนรวมได้ ดำเนินกำรไป
ตำมมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมำโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวงเห็
้
นชอบให้ ดำเนินกำรดังกล่ำวและมีผลผูกพันตำมมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดำเนินกำรใดอันเป็ นกำรขัดหรือแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำย ให้ ถือว่ำมตินนเสี
ั ้ ยไป
ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ ไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึง่ เข้ ำร่วมประชุมและมีสิ ทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทังหมดของผู
้
้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้ งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้ นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทุน กำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนนอกจำกจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ ในข้ อ
ผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ ในมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่กำหนดในประกำศนี ้แล้ ว ให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้ รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ำกัน ต้ องได้ รับ มติเสียงข้ ำง
มำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ำกรณีใด ต้ องได้ รับมติเสียงข้ ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่ วย
ลงทุนแต่ละชนิดที่ได้ รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึง่ ต้ องได้ รับมติเสียงข้ ำงมำกหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ที่ได้ รับผลกระทบ แล้ วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพัน :
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันที่เป็ นไปตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้ ในข้ อผูกพัน และมีสำระสำคัญที่เป็ นไปตำมและไม่ขดั หรือแย้ งกับ
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอำศัยอำนำจของกฎหมำยดังกล่ำว ให้ ถือว่ำข้ อผูกพันส่วนที่
แก้ ไขเพิ่มเติมนันมี
้ ผลผูกพันคู่สญ
ั ญำ
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญต้ องได้ รับมติพิเศษของผู้ถอื หน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ เรื่องที่กระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ ให้ รวมถึง
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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(ก) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและกำรคืนเงินทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(ข) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรชำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตำมข้ อ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน.
19/2554
(ค) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรรับชำระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรประกันตำมข้ อ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกัน และข้ อกำหนด
เกี่ยวกับกำรแก้ ไขเพิ่มเติมสัญญำประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ้ ให้ มีผลผูกพันเมื่อได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ก) เป็ นกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันให้ มีสำระสำคัญสอดคล้ องกับโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยได้ รับมติโดยเสียงข้ ำงมำกหรือมติพิเศษ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้ รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน แล้ วแต่กรณี หรือ
(ข) ผู้ดแู ลผลประโยชน์แสดงควำมเห็นว่ำกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันนันเหมำะสม
้
มีควำมจำเป็ นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
อย่ำงมีนยั สำคัญ
กำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันไม่ว่ำกรณีใด
ต้ องกระทำเป็ นหนังสือลงลำยมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทจัดกำรกองทุนรวมและผู้ดแู ลผลประโยชน์ พร้ อมทังประทั
้
บตรำบริษทั (ถ้ ำ
มี) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมจะจัดให้ มีข้อผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทำกำรและเว็บไซต์ของบริษัทจัดกำรกองทุนรวมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจดู
ได้ รวมทังจั
้ ดส่งสรุปกำรแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อผูกพันพร้ อมทังเหตุ
้ ผลและควำมจำเป็ นให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนพร้ อมกับกำรส่งรำยงำนประจำปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. กำรระงับข้ อพิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร : มี
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในกำรเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวมเมื่อปรำกฏกรณีดงั ต่อไปนี ้
22.1.1 หำกปรำกฏว่ำกองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่ำหน่วยลงทุนหรือมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจำนวนดังนี ้
(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่ำ 35 รำยในวันทำกำรใด
(2) มูลค่ำหน่วยลงทุนทีข่ ำยได้ แล้วทังหมดโดยค
้
ำนวณตำมมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้ อยกว่ำ 50 ล้ ำนบำทในวันทำกำรใดและบริษัท
จัดกำรประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้ เมื่อเหตุดงั กล่ำวเกิดขึ ้นตังแต่
้ วนั สิ ้นปี ปฏิทินที่ 2 ที่จดั ตังกองทุ
้
นเป็ นต้ นไป
22.1.2 เมื่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สัง่ ให้ บริษัทจัดกำรเลิกกองทุนเปิ ดในกรณีทบี่ ริษัทจัดกำรกระทำกำรหรืองดเว้ นกระทำกำรจนก่อให้ เกิด
ควำมเสียหำยแก่กองทุนเปิ ด หรือไม่ปฏิบตั ิตำมหน้ ำทีข่ องตน
22.1.3 เมื่อได้ รับควำมเห็นชอบตำมมติเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ เเล้วทังหมดของ
้
โครงกำรจัดกำร
22.1.4 สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป หำกปรำกฏว่ำ
(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ว
ทังหมดของกองทุ
้
นรวมนัน้ เว้ นแต่เข้ ำข้ อยกเว้ นตำมที่สำนักงำนฯ ประกำศกำหนด
(2) ในกรณีที่ปรำกฏพฤติกำรณ์ว่ำบริษทั จัดกำรดำเนินกำรใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็ นกำรปกปิ ดหรื ออำ
กองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้
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พรำงลักษณะที่แท้ จริงในกำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุน
ที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(3) มีกำรจำหน่ำยหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดกำรมิได้ ปฏิบตั ิหรือดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนทัว่ ไปตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ในกำรจัดส่งหรือแจกจ่ำยหนังสือชี ้ชวนและกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทุน
(4) บริษัทจัดกำรไม่ปฏิบตั ิหรือไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมคำสัง่ ของสำนักงำนฯ ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจำกัดกำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ ำที่ของบริษัทจัดกำร
22.1.5 สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะเพิกถอนกำรอนุมตั ิให้ จดั ตังและจั
้
ดกำรกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำอำจมีกำรจัดตังกองทุ
้
น
รวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเพื่อกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นกำรเฉพำะ หรือเพื่อเป็ นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงำนฯ ได้ ดำเนินกำรแจ้ งให้ บริษัทจัดกำรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องทำกำรชี ้แจง แสดงเหตุผล
ข้ อเท็จจริง และหลักฐำน ซึง่ ในกรณีที่ไม่มีกำรชี ้แจง หรื อชี ้แจงแล้ วแต่ไม่อำจพิสจู น์หรือทำให้ เชื่อได้ ว่ำกำรจัดตังกองทุ
้
นรวมเป็ นกำรจัดตังกองทุ
้
นรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่ำงแท้ จริง และสำนักงำนฯ สัง่ ให้ บริษัทจัดกำรทำกำรแก้ ไข หรือดำเนินกำรใด ๆ และบริษัทจัดกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมที่ สำนักงำนฯ
สัง่ ได้ หรือดำเนินกำรแล้ วแต่ไม่สำมำรถทำให้ กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปอย่ำงแท้ จริง
22.1.6 มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้
(1) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมด
้
(2) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลำ 5 วันทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วย
ลงทุนที่จำหน่ำยได้ แล้วทังหมด
้
กำรขำยคืนหน่วยลงทุนในลักษณะตำมข้ ำงต้ น จะไม่นำมำใช้ บงั คับกับกองทุนรวมที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้ว มีควำมเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุส มผลว่ำ
กำรเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจำกกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคณ
ุ ภำพและมีสภำพคล่ องอย่ำง
เพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้ รับผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้
22.1.7 บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเลิกกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในข้ อ 22.2 เมื่อปรำกฏข้ อเท็จจริ งที่บริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วมีควำมเชื่อ
โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนตำมข้ อ 22.1.6 และกำรเลิกกองทุนรวมจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
22.2. กำรดำเนินกำรของบริษัทจัดกำร เมื่อเลิกกองทุนรวม :
บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวมดังต่อไปนี ้
22.2.1 ยุติกำรรับคำสัง่ ซื ้อและคำสัง่ ขำยคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้ อ 22.1
22.2.2 แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทังแจ้
้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
และสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ทรำบด้ วย ทังนี
้ ้ภำยใน 3 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้ อ 22.1 โดยข้ อมูลที่แจ้ งดังกล่ำวจะมีสำระสำคัญ
อย่ำงน้ อยดังนี ้
(ก) บริษัทจัดกำรจะดำเนินกำรโอนย้ ำยกำรลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่นที่อยู่ภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรที่มีควำม
เสี่ยงต่ำสุด หรือมีนโยบำยกำรลงทุนทีใ่ กล้ เคียงหรือสอดคล้ องกับกองทุนเปิ ดกรุงศรีห้ นุ ระยะยำวอิควิตี ้ โดยไม่เก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนจำกผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) ในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนประสงค์จะโอนย้ ำยกำรลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถแจ้ งต่อบริษัทจัดกำร
เพื่อโอนย้ ำยกำรลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่นที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกำหนด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้ รับกำรยกเว้ นค่ำธรรมเนียมกำรขำยหรือรับ
ซื ้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็ นไปตำมเงื่อนไขโดยครบถ้ วนดังนี ้
1) เป็ นกำรโอนย้ ำยตำมคำสัง่ ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นครัง้ แรกโดยโอนย้ ำยไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่นที่อยู่ภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำร
เดียวกัน
2) เป็ นกำรโอนย้ ำยกำรลงทุนภำยในระยะเวลำทีบ่ ริษัทจัดกำรกำหนด
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22.2.3 จำหน่ำยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนรวม ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้ อ 22.1
22.2.4 รวบรวมเงินที่ได้ จำกกำรดำเนินกำรตำมข้ อ 22.2.3 ภำยใน 10 วันทำกำรนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมข้ อ 22.1
22.2.5 ดำเนินกำรโอนย้ ำยกำรลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยำวอื่นที่อยู่ภำยใต้ กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรที่มีควำมเสี่ยงต่ำสุดโดยไม่ชกั ช้ ำ
ทังนี
้ ้ เมื่อได้ ดำเนินกำรตำมข้ อ 22.2 แล้ ว ให้ ถือว่ำเป็ นกำรเลิกกองทุนรวม
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดกำรจะจัดให้ มีกำรชำระบัญชีโดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชำระบัญชีทสี่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบเพื่อดำเนินกำรรวบรวมทรัพย์สิน
จัดทำบัญชี จำหน่ำยทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม ชำระหนี ้สิน และค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ ของกองทุนรวม รวมทังท
้ ำกำรอย่ำงอื่นตำมที่จำเป็ นเพื่อชำระบัญชี
กองทุนรวมให้ เสร็จสิ ้น ทังนี
้ ้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
สำหรับค่ำใช้ จ่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ำยจำกทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินกำรเฉลี่ยคื นเงิน
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิคงเหลือตำมสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยู่ตำมหลักฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ วันเลิกโครงกำร
เมื่อได้ ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ผู้ชำระบัญชีจะทำกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผู้ชำระบัญชีจะโอน
ทรัพย์สินคงค้ ำงใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลังจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ วให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดกำรกำหนดให้ ที่ทำกำรของบริษัทจัดกำรเป็ นสถำนที่ชำระเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ไม่มำรับเงินหรือเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัท
จัดกำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินให้ แก่ผ้ ถู อื หน่วยลงทุนรำยนันได้
้ หรือในกรณีทผี่ ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มีภมู ิลำเนำในประเทศไทยและไม่ได้ แจ้ งไว้ เป็ นอย่ำงอื่น
บริษัทจัดกำรจะอ้ ำงอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็ นภูมิลำเนำ เพื่อบริษัทจัดกำรจะได้ นำทรัพย์ดงั กล่ำวไปวำงทรัพย์ ณ สำนักงำนวำงทรัพย์ และดำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทุนตำมขันตอนให้
้
เสร็จสิ ้นได้
โครงกำรจัดกำรกองทุนรวมที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกสำนักงำน หรือผ่ำนกำรแก้ ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ ำยข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดกำรกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดกำรกองทุนรวม
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