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                          - กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู - ***              บริษัทหลกัทรัพยGจัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

ส่วนข ้อมูลสรุปรายละเอ ียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข ้อผูกพัน 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที$ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

ประเภทโครงการ : กองทนุเปิดตราสารแห่งทนุ (Equity Fund) เพื อนกัลงทนุทั วไป และรบัซื (อคืนหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

กองทนุมีนโยบายการลงทนุซึ งจะส่งผลใหมี้ net exposure ในตราสารแห่งทนุโดยเฉลี ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 
โดยเนน้การกระจายการลงทุนในหุน้ทนุที มีปัจจัยพื(นฐานดี และหรือมีประวตัิการจ่ายเงินปันผลอย่างสมํ าเสมอเป็นหลกั ส่วนที เหลืออาจนาํไปลงทุนในตราสารแห่ง
หนี ( ตราสารทางการเงินอื นๆ และหรือเงินฝาก รวมทั(งลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ในการคาํนวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดงันี (รวมดว้ย ทั(งนี ( โดยจะคาํนึงถึงประโยชน์
ของผูล้งทนุเป็นสาํคญั 

(1)   ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(2)   ช่วงระยะเวลาที ตอ้งใชใ้นการจาํหน่ายทรพัยส์ินของกองทนุเนื องจากไดร้บัคาํสั งขายคืน หรือสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุ หรือเพื อรอการลงทนุ ทั(งนี ( ตอ้งไม่เกินกว่า 
10 วนัทาํการ 

ผลตอบแทนที$ผู้ลงทุน 
จะได้จากเงินลงทุน : 

- โอกาสที จะไดร้บัจากผลกาํไรส่วนเกิน (Capital Gain) อนัเนื องมาจากมลูค่าที เพิ มขึ (นของหลกัทรพัยท์ี ลงทุน โดยจะไดร้บัเมื อ 
ผูถื้อหน่วยลงทนุมีการสั งขายคืนหน่วยลงทนุ ทั(งนี ( กรณีลกูคา้ที เป็นบคุคลธรรมดาไม่ตอ้งเสียภาษีจากกาํไรส่วนเกินดงักล่าว 

 
คาํถามและคาํตอบเกี$ยวกับกองทุนรวม 

1. ลักษณะที$สาํคัญของกองทุน  

  มีการกาํหนดประเภทของผูล้งทนุ หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มี 

  กองทนุรวมนี (มีจาํนวนเงินทนุโครงการ (fund size) ล่าสดุเท่าใด 
- 5,000 ลา้นบาท (หรือ จาํนวน 500 ลา้นหน่วย) 

  กองทนุรวมนี (เหมาะสมที จะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทนุลกัษณะใด และผูล้งทนุควรลงทนุในระยะเวลาเท่าใด 
- เหมาะสมสาํหรบัเงินลงทนุของผูมี้เงินออมโดยเป็นเงินลงทนุส่วนที สามารถรบัความผนัผวนในระยะสั(น และความเสี ยงในระดบัที สงูได ้เพื อโอกาสไดร้บั
ผลตอบแทนที ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาว 
- ผูล้งทนุควรลงทนุในระยะปานกลางถึงระยะยาว เป็นระยะเวลาประมาณไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  

  ปัจจยัใดที มีผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อเงินลงทนุของผูล้งทนุ 
- เนื องจากกองทนุนี (จะนาํเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุในตราสารทนุ เงินลงทนุของท่านอาจไดร้บัผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัจากการเปลี ยนแปลงของราคาหุน้ที 
กองทนุไดล้งทนุหรือมีไว ้อนัเนื องมาจากการเปลี ยนแปลงของผลประกอบการของบริษัทผูอ้อกหุน้ ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอตุสาหกรรม หรือปริมาณการซื(อ
ขายหุน้ 

  กองทนุรวมนี (เป็นกองทนุรวมที มีผูป้ระกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที มุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อย่างไร 
- ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

  กองทนุรวมนี (มีรอบระยะเวลาบญัชีอย่างไร 
- วนัที สิ (นสดุรอบบญัชีคือ วนัที  31 พฤษภาคม ของทกุปี 

2. ข ้อกาํหนดในการซ ื3อขายและโอนหน่วยลงทุน  
  กองทนุรวมนี (มีวิธีการขายและรบัซื (อคืนหน่วยลงทนุอย่างไร 

วิธ ีการขายหน่วยลงทุน 

- มลูค่าขั(นตํ าของการสั งซื (อ 1,000 บาท ซึ งคาํนวณเป็นหน่วยลงทนุไดโ้ดยนาํจาํนวนเงินที สั งซื (อหน่วยลงทนุ หารดว้ย ราคาขายหน่วยลงทนุซึ งเท่ากบัมลูคา่
หน่วยลงทนุ บวกดว้ย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้มี) เช่น สั งซื (อหน่วยลงทนุ 10,000 บาท ในวนัที ....................ซึ งมีราคาขายหน่วยลงทนุเท่ากบั 
10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะไดร้บัจาํนวนหน่วยลงทนุเทา่กบั 985.2217 หน่วย (10,000 หารดว้ย 10.15) เป็นตน้ 
- ท่านสามารถซื(อหน่วยลงทนุไดท้กุวนัทาํการภายในเวลา 15.30 น. ที บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื (อคืนหน่วยลงทนุที ไดร้บัการแต่งตั(งจาก
บริษัทจดัการ หรือผ่านสื ออิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นตน้ 
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วิธ ีการร ับซ ื3อคืนหน่วยลงทุน 

- โดยการสั งขายคืนหน่วยลงทนุขั(นตํ า 1,000.00 บาท หรือ 100 หน่วย ซึ งสามารถทาํไดท้กุวนัทาํการภายในเวลา 15.30 น. ที บริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุ
การขายหรือรบัซื (อคืนหน่วยลงทนุที ไดร้บัการแต่งตั(งจากบริษัทจดัการ หรือผา่นสื ออิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ หรือบมจ. 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา เป็นตน้ 

  กรณีใดที บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 
- บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที จะปิดรบัคาํสั งซื (อหน่วยลงทุนเป็นการชั วคราวหรือถาวรก็ไดต้ามที บริษัทจดัการเห็นสมควร ทั(งนี ( บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบล่วงหนา้ก่อนการใชส้ิทธิปิดรบัคาํสั งซื (อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไวท้ี สาํนักงานของบริษัทจัดการและผูส้นับสนุน รวมทั(งประกาศไวใ้นระบบ
อินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดัการ 

  กองทนุรวมนี (มีขอ้กาํหนดเกี ยวกบัการเลื อนกาํหนดเวลาชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รบัซื (อคืนหน่วยลงทนุตามคาํสั งที รบัไวแ้ลว้ และการ
หยดุรบัคาํสั งซื (อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ไวอ้ย่างไร 
- กองทนุรวมนี (มีขอ้กาํหนดเกี ยวกบัการเลื อนกาํหนดเวลาชาํระค่าขายคืนหนว่ยลงทนุ การไม่ขายหรือไม่รบัซื (อคืนหน่วยลงทนุตามคาํสั งที รบัไวแ้ลว้ และการ
หยดุรบัคาํสั งซื (อหรือขายคืนหน่วยลงทนุ ซึ งไดร้ะบอุยู่ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทนุรวมขอ้ 10.  ขอ้ 11.  และขอ้ 12. ตามลาํดบั 

  วิธีการสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่างไร 
- เปิดใหส้บัเปลี ยนหน่วยลงทนุทั(งเขา้และออกจากกองทนุโดยใหเ้ป็นไปตาม “ตารางการสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุของกองทนุภายใตก้ารจดัการของ บลจ.กรุงศรี 
จาํกดั”  ซึ งจะประกาศใหท้ราบทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ (www.krungsriasset.com) 

  กองทนุรวมนี (กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จาํกดัการโอนไวอ้ย่างไร 
- กองทนุนี (เป็นกองทนุรวมสาํหรบัผูล้งทนุทั วไป ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุไดต้ามปกติ  
- ผูถื้อหน่วยลงทนุซึ งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทนุจะตอ้งยื นคาํขอโอนหน่วยลงทนุที บริษัทจดัการและ/หรือผ่านผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื (อคืนหน่วยลงทนุ 
พรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ (ถา้มี)  
- ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเมื อนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื อผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ
แลว้ ซึ งนายทะเบียนจะดาํเนินการโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนั
ขอโอนหน่วยลงทนุและคาํขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์

  ผูถื้อหน่วยลงทนุจะทราบขอ้มลูเกี ยวกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรบัซื (อคืนหน่วยลงทนุไดจ้ากช่องทางใด 
- ท่านสามารถตดิตามขอ้มลูเกี ยวกบัมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายและรบัซื (อคืนหน่วยลงทนุไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

  ท่านสามารถซื(อกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุของกองทนุนี (ไดห้รือไม่ ? 
- ได ้ทั(งนี ( การซื (อกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุอาจมีขอ้กาํหนด และวิธีปฏิบตัทิี แตกต่างไปจากผูถื้อหน่วยลงทนุปกติที ซื (อขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุนี (เพียงอย่างเดียว ผูล้งทนุจึงควรศกึษารายละเอียดของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตโดยสามารถตดิต่อขอรบัรายละเอียดของกรมธรรมฯ์ ไดท้ี  
(1) บริษัท ไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-247-0247  
(2) บริษัท อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์02-305-7000 

3. สิทธ ิของผู้ถ ือหน่วยลงทุน  
  กองทนุรวมนี (มีการออกและส่งมอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุหรือไม่ อย่างไร 

- กองทนุรวมนี (จะใชร้ะบบไรใ้บสาํคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการใหน้ายทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุใน
ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทนุ ตามรายละเอียดในคาํขอเปิดบญัชีกองทนุ  
- บริษัทจดัการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทนุอย่างใดอย่างหนึ งเท่านั(น โดยใหเ้ป็นไปตามความประสงคข์องผูถื้อหน่วยลงทนุ 

  ผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี (อาจถกูจาํกดัสิทธิในเรื องใด ภายใตเ้งื อนไขอย่างไร   
-  กองทนุนี (มีขอ้จาํกดัในการใชส้ิทธิออกเสียงในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทนุที จาํหนา่ยไดแ้ลว้ทั(งหมดของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื อผูถื้อหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนที เกิน
ดงักล่าว 

  ในกรณีที กองทนุรวมลงทนุหรือมีไวซ้ึ งหุน้ของบริษัทใด จะมีช่องทางและวิธีการที ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบแนวทางการใชส้ิทธิออกเสียงและการ
ดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัทจดัการเพิ มเติม หรือไม่ อย่างไร 
- ผูล้งทนุสามารถตรวจสอบแนวทางในการใชส้ิทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชส้ิทธิออกเสียงไดโ้ดยวิธีที บริษัทจดัการไดเ้ปิดเผยไวท้ี สาํนกังานของบริษัท
จดัการและผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื (อคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

  กองทนุรวมนี (มีช่องทางและวิธีการรอ้งเรียนของผูล้งทนุ และนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการ
ดงักล่าวหรือไม่ อย่างไร 
- ผูล้งทนุสามารถรอ้งเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดัการ โทรศพัท ์0-2657-5757 หรือสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์1207 
- กองทนุรวมนี (ไม่มีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการดงักล่าว 
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4. บุคคลท ี$เกี$ยวข ้องกับการดาํเน ินการของกองทุนรวม  

  ขอ้มลูเกี ยวกบับริษัทจดัการ ซึ งอย่างนอ้ยตอ้งมีรายชื อกรรมการและผูบ้ริหาร จาํนวนกองทนุรวมทั(งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัท และมลูค่า
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 

- กรรมการของบริษัทจดัการ มี 8 คน ตามรายชื อดงัต่อไปนี ( (ข้อมูล ณ วนัที� 25 มิถุนายน 2564) 

 (1) นายพงษ์อนนัต ์ธณตัิไตร (2) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง 
 (3) นายพยงุ ลีวงศเ์จริญ (4) นายฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
 (5) นางวรรณา ธรรมศิริทรพัย ์ (6) นางสาวจิราพร โพธิoไพโรจน ์
 (7) นายเทซ ึนาคากาวะ (8) นายเวนคาทา สิทา รามาราจ ูบดุดาราจ ู
   

  - จาํนวนกองทนุรวมทั(งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัท 129 กองทนุ 

- มลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 395,854 ลา้นบาท 

  รายชื อคณะกรรมการการลงทนุ (investment committee) 

 ชื$อ นามสกุล ตาํแหน่ง 

 (1) นางสภุาพร  ลีนะบรรจง กรรมการผูจ้ดัการ 
 (2) นายศิระ คล่องวิชา ประธานเจา้หนา้ที กลุ่มการลงทนุ 
 (3) นางสาวพรทิพา  หนึ งนํ(าใจ ประธานเจา้หนา้ที ฝ่ายการลงทนุตราสารหนี ( 
 (4) นายวิพธุ  เอื (ออานนัท ์ ประธานเจา้หนา้ที ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ  
 (5) นายฑลิต  โชคทิพยพ์ฒันา รองประธานเจา้หนา้ที ฝ่ายการลงทนุตราสารทนุ 
 (6) นางสาวจิตอารีย ์ฤทธิพนัธ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตัิการซื (อขายหลกัทรพัย ์
 (7) นางสาวรุง่อรุณ สมเจริญ ประธานเจา้หนา้ที ฝ่ายกาํกบัและดแูลการปฏิบตัิงาน 
 (8) ดร. ฐนิตพงศ ์ ชื นภิบาล ประธานเจา้หนา้ที ฝ่ายบริหารความเสี ยงดา้นการลงทนุ 
 (9) นายฑิฆมัพร วิชยัธรรมธร ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี (  
 (10) นายธีรภาพ จิรศกัยสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี (  
 (11) นางสาวรมัภารจัน ์ยธุานหสั ผูจ้ดัการกองทนุตราสารหนี (  
 (12) นายสาธิต บวัช ู ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (13) นางสาวสาวิณี สขุศรีวงศ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (14) นายปีติ ประติพทัธิoพงษ ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ  
 (15) นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์ ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
 (16) นายจาตรุนัต ์สอนไว ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (17) นายชศูกัดิo อวยพรชยัสกลุ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ  
 (18) นายพลสิทธิo  อาหนุยั ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ  
 (19) นายพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (20) นางสาววรดา ตนัติสนุทร ผูจ้ดัการกองทนุต่างประเทศ 
 (21) นายเกียรติศกัดิo  ปรีชาอนสุรณ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายการลงทนุทางเลือก 
 (22) นายธนียะ  เภาสู่ นกัวิเคราะห ์
 (23) นางสาวคณุธิดา  ดนพิูพกัษ ์ นกัวิเคราะห ์
 (24) นายศภุศิษฎ ์ เทียนสกุใส  นกัวิเคราะห ์
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  รายชื อผูจ้ดัการกองทนุ (fund manager) ประวตัิการศกึษา และประสบการณก์ารทาํงานที เกี ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทนุรวม รวมทั(งหนา้ที ความ
รบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทนุดงักลา่ว 

ชื$อ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน หน้าท ี$ความร ับผิดชอบ 
นายวิพธุ เอื (ออานนัท ์ - ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์

และเศรษฐศาสตร,์ The University of 
New South Wales 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัคา้เงินตราต่างประเทศ 

นายฑลิต โชคทิพยพ์ฒันา - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon 
University, U.S.A. 
 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
 

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

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บล. ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 
- บล. เค จี ไอ จาํกดั (มหาชน) 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 

นางสาวสาวณีิ สขุศรีวงศ ์ - ปริญญาโท สาขาบญัชี (การเงิน) 
จฬุากรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- เจา้หนา้ที วิเคราะห ์
 

นายปีติ ประติพทัธิoพงษ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน 
Rochester Institute of Technology, 
New York 
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
 

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- เจา้หนา้ที ฝ่ายลกูคา้บคุคลเเละบริการ 

นายกวิฬ เหรียญเสาวภาคย ์
 
 
 
 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน University 
of Manchester, U.K. 

-ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี (การเงิน)  จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บลจ. กรุงศรี จาํกดั 
- บมจ. ธนาคารทิสโก ้

- ผูจ้ดัการกองทนุตราสารทนุ 
- นกัวิเคราะหก์ารลงทนุ 
- เจา้หนา้ที วิเคราะหส์ินเชื อ 
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  รายชื อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื (อคืนหน่วยลงทนุ (selling agent) นายทะเบียนหน่วยลงทนุ (registrar)  และผูด้แูลผลประโยชน ์(trustee)  

- รายชื อผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื (อคืนหน่วยลงทนุ (Selling agent) 

 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ื3อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์
1 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 1572 
2 บริษัท หลกัทรพัยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 0-2659-7000 
3 บริษัท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) 0-2231-3777, 0-2632-0777 
4 บริษัท หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 02-949-1000 
5 บริษัท หลกัทรพัยเ์มยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 02-658-6300 
6 บริษัท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 02-638-5000 
7 บริษัท หลกัทรพัยเ์อเซีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 0-2680-1234 
8 บริษัท หลกัทรพัยเ์คที ซีมีโก ้จาํกดั 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จาํกดั (มหาชน) 0-2305-9000 
10 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรพัยด์บีีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรพัยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 0-2217-8888 
13 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) 0-2646-9650 
14 บริษัท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรพัยท์รีนีตี ( จาํกดั 0-2343-9500, 0-2801-9100 
16 บริษัท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2659-8000 
18 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัซ่า จาํกดั 0-2660-5000 
19 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เมอรช์ั น พารท์เนอร ์จาํกดั 0-2660-6677 
20 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 0-2635-1700 
21 บริษัท หลกัทรพัยค์นัทรี  กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 02-205-7000 
22 บริษัท หลกัทรพัยโ์กลเบล็ก จาํกดั 02-672-5920 
23 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั 02-633-6699 
24 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จาํกดั (มหาชน) 02-648-1111 
25 บริษัท หลกัทรพัยไ์อรา่ จาํกดั (มหาชน) 02-684-8888 
26 ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 0-2359-0000 
27 บริษัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 02-696-0000 
28 ธนาคารไทยเครดติเพื อรายย่อย จาํกดั (มหาชน) 0-26975300 
29 บริษัท แอ๊ดวานซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 02-648-3600 
30 บริษัท หลกัทรพัยอ์ารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 02-088 9999 
31 ธนาคารออมสิน 02-299-8000 
32 บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 02-659-3390 
33 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั 02-207-2100 
34 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซื (อขายหนว่ยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั 02-861-4820 
35 บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 02-352-5100 
36 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 02-633-6000 
37 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 02-009-8000 
38 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซื (อขายหน่วยลงทนุ เวลท ์รีพบับลิค จาํกดั 02-266-6698 
39 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซื (อขายหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนา จาํกดั 02-026-5100 
40 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหนา้ซื (อขายหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ ์จาํกดั 02-107-1664 
41 บริษัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จาํกดั 02-022-1400 
42 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 02-626-7000 
43 บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั น พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) 0-2117-7878    
44 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 0-2274-9400 
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 รายชื$อผู้สนับสนุนการขายหร ือร ับซ ื3อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์
45 บริษัท หลกัทรพัยน์ายหนา้ซื (อขายหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จาํกดั     02-016-8600 
46 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั 02-508-1567 

 

 - รายชื อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ (Registrar) 
  บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงศรี จาํกดั โทรศพัท ์0-2657-5757 

 - รายชื อผูด้แูลผลประโยชน ์(Trustee/ Fund supervisor) 
  ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2128-2316 
  ทั(งนี ( นอกจากหนา้ที ตามที กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั(งฯ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนา้ที ตามกฎหมายในการรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทนุดว้ย 

5. ช ่องทางท ี$ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ ิ$มเติมเกี$ยวกับกองทุนรวมนี3 
  ท่านสามารถทราบขอ้มลูเพิ มเติมเกี ยวกบักองทนุรวมนี (ไดท้ี สาํนกังานของบริษัทจดัการ หรือผูส้นบัสนนุการขายหรือรบัซื (อคืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์อง

บริษัทจดัการ 
 

 
 

 

ปัจจัยความเสี�ยงของกองทุนรวม และแนวทางการบริหารความเสี�ยง 

1. ความเสี$ยงจากการดาํเน ินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  
ความเสี ยงที เกิดจากการดาํเนินงานของบริษัทผูอ้อกหุน้อนัเนื องมาจากผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงิน รวมทั(งความสามารถในการทาํกาํไรและนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกหุน้ ซึ งอาจมีผลกระทบต่อราคาซื(อขายหุน้  
แนวทางการบริหารความเสี ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาคดัเลือกหลกัทรพัยท์ี ลงทนุ  โดยการวิเคราะหข์อ้มลูเกี ยวกบัผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร เพื อประกอบการ
ตดัสินใจลงทนุ และติดตามขอ้มลูข่าวสารที เกี ยวขอ้งกบับริษัทผูอ้อกตราสารอย่างใกลชิ้ดและสมํ าเสมอ หากมีการเปลี ยนแปลงผลการดาํเนินงานหรือฐานะทาง
การเงินของบริษัทผูอ้อกตราสารอย่างมีนยัสาํคญั ก็จะพิจารณาปรบัเปลี ยนแผนการลงทนุในหลกัทรพัยอ์ย่างเหมาะสม 

2. ความเสี$ยงจากความสามารถในการชาํระหนี3ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  
ความเสี ยงจากการที บริษัทผูอ้อกตราสารไม่สามารถชาํระเงินตน้และ/หรือดอกเบี (ยไดต้ามที กาํหนดหรือชาํระไม่ครบตามจาํนวนที ไดส้ญัญาไว ้หากมีเหตกุารณ์
ดงักล่าวเกิดขึ (น จะส่งผลใหต้ราสารที ลงทนุอาจมีมลูค่าลดลงอย่างมาก  
แนวทางการบริหารความเสี ยง 
บริษัทจดัการจะวิเคราะหค์ณุภาพและความสามารถในการชาํระหนี (ของผูอ้อกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื อถือของผูอ้อกตราสารเป็น
ประจาํสมํ าเสมอ หากมีการเปลี ยนแปลงอย่างมีนยัสาํคญั ก็จะพิจารณาปรบัเปลี ยนแผนการลงทนุใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ ์

3. ความเสี$ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 
สภาวะตลาดของตลาดหุน้อาจมีความผนัผวนไดต้ลอดเวลา โดยอาจขึ (นอยู่กบัแนวโนม้ของอตัราดอกเบี (ย ความผนัผวนของค่าเงิน ปัจจยัพื(นฐานทางเศรษฐกิจ  
ผลประกอบการของบริษัทผูอ้อกตราสาร ปริมาณการซื(อขายหุน้ เป็นตน้ ซึ งสง่ผลใหร้าคาหุน้ที กองทนุไดล้งทนุไวอ้าจเพิ มขึ (นหรือลดลงไดต้ลอดเวลา 
แนวทางการบริหารความเสี ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาการลงทนุในหลกัทรพัยโ์ดยมีสดัสว่นการลงทนุที เหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุของกองทนุ โดยคาํนึงถึงสถานการณท์าง
เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทนุ 

4. ความเสี$ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   
เนื องจากสภาพและขนาดของตลาดหุน้ของประเทศไทยในปัจจบุนัซึ งเป็นตลาดที กาํลงัพฒันา  หุน้ต่าง ๆ ที กองทนุลงทนุอาจขาดสภาพคล่อง โดยการซื(อขายเปลี ยน
มือของตราสารมีจาํนวนครั(งและปริมาณนอ้ย ซึ งอาจขายหุน้ไม่ไดใ้นช่วงเวลาที ตอ้งการหรืออาจไม่ไดร้าคาตามที คาดหวงัเอาไว ้
แนวทางการบริหารความเสี ยง 
บริษัทจดัการจะพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัยท์ี มีสภาพคล่องใหส้อดคลอ้งกบัประเภท ลกัษณะและนโยบายการลงทนุของกองทนุอย่างเหมาะสม เพื อใหมี้ความ
คล่องตวัในการบริหารกองทนุ ทั(งนี ( แนวทางการบริหารความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ (นอยู่กบัการพิจารณาตดัสินใจของบริษัทจดัการโดย
คาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยลงทนุเป็นสาํคญั 
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สรุปอ ัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศร ีห ุ้นแวลู 
 

อัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามผู้ออกทร ัพยส์ินหร ือคู่สัญญา (single entity limit) 

ประเภททร ัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2. หน่วย CIS ตามที ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที  2 ขอ้ 1  ไม่เกิน 10% 

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ ง
ดงันี ( 
3.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
3.2  เป็นธนาคารออมสิน ทั(งนี ( เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

4. ตราสารที มีลกัษณะครบถว้นดงันี ( 
4.1 เป็นตราสารหนี ( หรือตราสารกึ งหนี (กึ งทนุ ที ผูอ้อกจดัตั(งขึ (นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ

ธนาคารพาณิชยต์า่งประเทศที ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจธนาคารพาณชิยใ์นประเทศ
ไทย 

4.2  เป็นตราสารที มีลกัษณะอย่างใดอย่างหนึ งดงันี ( 
4.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 
4.2.3  ในกรณีที เป็นตราสารที มีกาํหนดวนัชาํระหนี ( < 397 วนั นบัแต่วนัที ลงทนุ และไม่ได้

มีลกัษณะตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็น
บคุคลดงันี ( 
4.2.3.1  ธนาคารพาณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตามกฎหมาย

ว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
4.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
4.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4.2.3.4  ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
4.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศยั  
4.2.3.6  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
4.2.3.7  ธนาคารเพื อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย  
4.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9  บริษัทหลกัทรพัย ์

4.3  เสนอขายในประเทศไทย  
4.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.5  ในกรณีที เป็นตราสารที มีกาํหนดวนัชาํระหนี ( > 397 วนั นบัแต่วนัที ลงทนุ ตอ้งขึ (นทะเบียน

หรืออยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี ( แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า  
(1) 10% หรือ 
(2) นํ(าหนกัของตราสารที ลงทนุใน benchmark + 5% 

5. ทรพัยส์ินดงันี ( 
5.1  ตราสารทนุที จดทะเบียนซื(อขายในกระดานซื(อขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทั วไปของ 

SET (แต่ไม่รวมถึงตราสารทนุที ผูอ้อกตราสารอยู่ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตทุี อาจทาํใหมี้
การเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซื์ (อขายใน SET) 

5.2  ตราสารทนุที ออกโดยบริษทัที จดัตั(งขึ (นตามกฎหมายไทย ซึ งหุน้ของบริษัทดงักล่าวซื (อขาย
ในกระดานซื(อขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที อยู่
ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตทุี อาจทาํใหมี้การเพิกถอนหุน้ออกจากการซื(อขายใน SET) 

5.3  หุน้ที อยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื(อขายตาม 5.1 
5.4  DW ที มี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5  ธุรกรรมดงันี ( ที คู่สญัญามี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

5.5.1 reverse repo 
 
 
 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี ( แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ(าหนกัของทรพัยส์ินที ลงทนุใน benchmark + 5% 
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5.6  หน่วย property ที มีลกัษณะครบถว้นดงันี ( 
5.6.1  จดทะเบียนซื(อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อการจดทะเบียนซื(อขายในกระดานซื(อ

ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทั วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที อยู่
ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตทุี อาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการ
ซื(อขายใน SET) 

5.6.2  เป็นหน่วยของกองทนุที ไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสรา้ง
พื(นฐานอสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตาม
แนวทางที สาํนกังานกาํหนด 

5.7  หน่วย private equity ที จดทะเบียนซื(อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื อจดทะเบียนซื(อขาย
ในกระดานซื(อขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทั วไปของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที อยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตทุี อาจทาํใหมี้การเพิก
ถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื(อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย)  

5.8  หน่วย CIS ตามที ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที  2 ขอ้ 2 ที จดทะเบียนซื(อขายหรืออยู่ในระหว่าง 
IPO เพื อการจดทะเบียนซื(อขายในกระดานซื(อขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทนุทั วไปของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที อยู่ระหว่างดาํเนินการ
แกไ้ขเหตทุี อาจทาํใหมี้การเพิกถอนหนว่ยดงักล่าวออกจากการซื(อขายในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย) 

6. หน่วย property ของกองทนุที มีลกัษณะกระจายการลงทนุในกิจการโครงสรา้งพื(นฐาน 
อสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที สาํนกังาน
กาํหนด และมีลกัษณะตาม 5.6.1 

ไม่เกินอตัราดงันี ( แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 15% หรือ 
(2) นํ(าหนกัของทรพัยส์ินที ลงทนุใน benchmark + 5% 

7. ทรพัยส์ินอื นนอกเหนือจากที ระบใุนขอ้ 1. – ขอ้ 6. (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
 
 

หมายเหต ุ:  สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดาํเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้กาํหนดเกี ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก หรือผู้
ออกตราสาร 

 

อัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททร ัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. การลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบริษัทที อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญา
ในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ งดงันี ( แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ(าหนกัของทรพัยส์ินที ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดาํเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้กาํหนดเกี ยวกบั group limit  

อัตราส่วนการลงทุนท ี$คาํนวณตามประเภททร ัพยส์ิน (product limit)  

ประเภททร ัพยส์ิน อ ัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากตั�วแลกเงินหรือตั�วสญัญาใชเ้งิน ที นิติบคุคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั งจ่าย หรือคู่สญัญา 
ดงันี ( 
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจดัตั(งขึ (น 
1.2  ธนาคารพาณิชย ์
1.3  บริษัทเงินทนุ 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื อที อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที กองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธิoมาจากคู่สญัญาตาม reverse repo หรือ 
securities lending) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็น
กองทนุรวมที มีอายโุครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉลี ยตามรอบอายุ
กองทนุ 
  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใช่กบักองทนุรวมที อายโุครงการคงเหลือ 
< 6 เดือน ทั(งนี ( เฉพาะกองทนุรวมที มีอายโุครงการ > 1 ปี 

2. ทรพัยส์ินดงันี ( 
2.1  ตั�วแลกเงิน หรือตั�วสญัญาใชเ้งิน ที มีเงื อนไขหา้มเปลี ยนมือแต่กองทนุไดด้าํเนนิการใหมี้

การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื อนไขให้
กองทนุสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3  total SIP ตามขอ้ 7 ของส่วนนี ( แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ( หรือตราสารกึ งหนี (กึ งทนุ ที มี

ลกัษณะครบถว้นดงันี ( 
2.3.1  มีลกัษณะตาม 4.2 และ 4.5 ของขอ้ 4 ในส่วนที  1 : อตัราส่วนการลงทนุที คาํนวณ

ตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
2.3.2  มี credit rating อยู่ในระดบัตํ ากว่า 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 ซึ งไดแ้ก่ 
7.1  ทรพัยส์ินตามขอ้ 7 ในส่วนที  1 : อตัราส่วนการลงทนุที คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์ินหรือ

คู่สญัญา (single entity limit) 
7.2  ตราสารหนี ( หรือตราสารกึ งหนี (กึ งทนุ ที มีอนัดบัความน่าเชื อที ตวัตราสาร และ/หรือผูอ้อก

ตราสารที ต ํ ากวา่ที สามารถลงทนุได ้(non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

หมายเหต ุ: สาํหรบัการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื อการดาํเนินงานของกองทนุ ไม่มีขอ้กาํหนดเกี ยวกบั product limit 
 
 
 
 
ข ้อมูลเพ ิ$มเติม :  
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายท ี$เร ียกเก็บจากผู้ซ ื 3อหร ือผู้ถ ือหน่วยลงทุนหร ือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท ี$เร ียกเก็บจากกองทุนรวม (รอ้ยละต่อปีของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิ) (1) 

รายการท ี$เร ียกเก็บ อ ัตราตามโครงการ 
เร ียกเก็บจร ิง  

1 มิ.ย. 61 –  
31 พ.ค. 62 

1 มิ.ย. 62 –  
31 พ.ค. 63 

1 มิ.ย. 63 –  
31 พ.ค. 64 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั3งหมดที$ประมาณการได้  ไม่เกิน 2.3861 2.3883 2.3892 2.3796 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 2.1400 2.1400 2.1400 

 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ ไม่เกิน 0.0856 0.0749 0.0749 0.0641 (2) 

 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.1672 0.1672 0.1672 0.1672 

 ค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี ตามที จ่ายจริง 0.0062 0.0071 0.0083 

 ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และส่งเสริมการขาย ไม่เกิน 1.0700       

 ค่าธรรมเนียมที ปรกึษาการลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท ี$ประมาณการไม่ได้         

 ค่าธรรมเนียมอื น ๆ ไม่เกิน 1.0700 - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั3งหมด ไม่เกิน 2.3861 2.3883 2.3892 2.3796 

ค่าใช้จ่ายในการซ ื3อขายหลักทร ัพย ์ ตามที จ่ายจริง - - - 

ค่าธรรมเนียมท ี$เร ียกเก็บจากผู้สั$งซ ื3อหร ือผู้ถ ือหน่วยลงทุน   (รอ้ยละของมลูค่าหน่วยลงทนุ) (1) 

รายการท ี$เร ียกเก็บ อ ัตราตามโครงการ 

เร ียกเก็บจร ิง  

1 มิ.ย. 61 –  
31 พ.ค. 62 

1 มิ.ย. 62 –  
31 พ.ค. 63 

1 มิ.ย. 63 –  
31 พ.ค. 64 

 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 0.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการรบัซื (อคืนหน่วยลงทนุ  ไม่เกิน 0.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุเขา้ ไม่เกิน 0.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี ยนหน่วยลงทนุออก ไม่เกิน 0.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ 10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษ

ของ 1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษ

ของ 1,000 หน่วย 

10 บาท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษ

ของ 1,000 หน่วย 

หมายเหตุ :   

(1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายที เรียกเก็บจากกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั งซื (อหรือผูถื้อหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราที รวมภาษีมลูค่าเพิ มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ
ภาษีอื นใดแลว้ 

(2) ปัจจบุนัเรียกเก็บในอตัรารอ้ยละ 0.0251 โดยมีผลตั(งแต่วนัที  16 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป 

 

ข้อมูลอ ัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

ระหว่างวนัที  1 มิถนุายน 2563 ถึงวนัที  31 พฤษภาคม 2564 

PTR = 46.06% 
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รายละเอ ียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพ ันของกองทุนรวม 

รายละเอ ียดการลงทุน  ณ   31 พฤษภาคม 2564        

  
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    
หลักทร ัพยห์ร ือทร ัพยส์ินในประเทศ  953,800,758.88 100.49 
     หุน้สามญั    
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์    
             การแพทย ์  31,576,800.00 3.33 
             ขนส่งและโลจิสติกส ์  65,031,545.00 6.85 
             ของใชส้่วนตวัและเวชภณัฑ ์  7,306,250.00 0.77 
             เงินทนุและหลกัทรพัย ์  36,487,735.00 3.84 
             ชิ (นส่วนอิเล็กทรอนิกส ์  25,556,975.00 2.69 
             เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร  72,471,711.00 7.64 
             ธนาคาร  116,642,559.00 12.29 
             ธุรกิจการเกษตร  3,464,325.00 0.37 
             บรรจภุณัฑ ์  15,342,925.00 1.62 
             บริการรบัเหมาก่อสรา้ง  2,959,740.00 0.31 
             ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์  46,139,650.00 4.86 
             พลงังานและสาธารณปูโภค  234,148,005.00 24.67 
             พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์  62,847,781.40 6.62 
             พาณิชย ์  92,049,717.40 9.70 
             วสัดกุ่อสรา้ง  46,198,000.00 4.87 
             สื อและสิ งพิมพ ์  3,989,700.00 0.42 
             อาหารและเครื องดื ม  66,863,680.00 7.04 
     ใบสาํคญัแสดงสิทธิ    
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์    
             พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์  81,492.80 0.01 
     หน่วยลงทนุ    
         จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์    
             กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์  8,064,576.80 0.85 
     เงินฝากธนาคาร    
         TRIS    
             Rate A  211,274.03 0.02 
         FITCH-LONG    
             Rate BBB  6,114,262.76 0.64 
         FITCH_TH-LONG    
             Rate AAA  10,252,053.69 1.08 
อื$นๆ   (4,636,109.40) (0.49) 
     ลกูหนี (  1,628,806.15 0.17 
     เจา้หนี (  (4,322,119.83) (0.46) 
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  (1,942,795.72) (0.20) 

    
มูลค่าทร ัพยส์ินสุทธ ิ    949,164,649.48 100.00 
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คาํอธ ิบายการจัดอ ันดับตราสารของสถาบันจัดอ ันดับความน่าเช ื$อถือ 

 ตราสารหนี3ระยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธ ิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ความน่าเชื อถือสงูที สดุ และมีความเสี ยงตํ าที สดุ  

ระดับการลงทุน (investment grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ความน่าเชื อถือสงูมาก และมีความเสี ยงตํ ามาก  Aa2 AA AA AA 

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

ความน่าเชื อถือสงู และมีความเสี ยงตํ า  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ความน่าเชื อถืออยู่ในเกณฑพ์อใช ้ Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ความน่าเชื อถือตํ ากว่าระดบัปานกลาง  

ระดับเก็งกาํไร (speculative grade) 

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

ความน่าเชื อถืออยู่ในเกณฑต์ํ ามาก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีความเสี ยงในการผิดนดัชาํระหนี (สงูที สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภาวะผิดนดัชาํระหนี ( โดยผูอ้อกตราสารหนี (ไม่สามารถ

ชาํระดอกเบี (ยและคืนเงินตน้ไดต้ามกาํหนด  D D D 

 ตราสารหนี3ระยะสั3น 

Moody’s S&P TRIS Fitch คาํอธ ิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผูอ้อกตราสารหนี (มีสถานะทั(งทางดา้นการตลาดและการเงินที แข็งแกรง่ในระดบัดีมาก มี

สภาพคล่องที ดีมาก และนกัลงทนุจะไดร้บัความคุม้ครองจากการผดินดัชาํระหนี (ที ดีกว่า
อนัดบัเครดิตในระดบัอื น 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ออกตราสารหนี (มีสถานะทั(งด้านการตลาดและการเงินที แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ความสามารถในการชาํระหนี (ระยะสั(นในระดบัที น่าพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผูอ้อกตราสารหนี (มีความสามารถในการชาํระหนี (ระยะสั(นในระดบัที ยอมรบัได ้

 B 
T4 

B มีความสามารถในการชาํระหนี (ระยะสั(นที ค่อนขา้งอ่อนแอ ผูอ้อกแสดงถึงความไม่แน่นอน
อย่างสงูของความสามารถในการชาํระหนี (ไดต้รงตามกาํหนดเวลาที ระบไุว ้C C 

D D D เป็นระดบัที อยู่ในสภาวะผิดนดัชาระหนี ( โดยผูอ้อกตราสารหนี (ไม่สามารถชาระดอกเบี (ยและ
คืนเงินตน้ไดต้ามกาํหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครื องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อทา้ยนั(น เพื อจาํแนกความแตกต่างของคณุภาพของอนัดบัเครดติภายในระดบัเดียวกนั   
(2) คาํเสริมทา้ย (tha) จะระบไุวต้่อจากอนัดบัเครดิตเพื อบอกถึงอนัดบัเครดิตภายในประเทศสาํหรบัประเทศไทย  
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ผลการดาํเน ินงานของกองทุนรวม 

ผลการดาํเน ินงาน 
สิ3นสุด ณ วันท ี$ 31 พฤษภาคม 2564 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร ิ$ม
โครงการ 

(31 มีนาคม 2547) 

KFVALUE 8.05% 3.83% 7.26% 6.87% -6.95% 0.58% 4.38% 6.55% 

ดชันีชี (วดั (Benchmark)* 11.87% 8.04% 15.19% 21.64% 0.45% 5.50% 7.48% 9.40% 

ความผนัผวนของผลการดาํเนินงาน 12.86% 12.50% 15.82% 17.58% 19.50% 16.30% 16.33% 18.83% 

ความผนัผวนของตวัชี (วดั 13.78% 12.94% 16.93% 17.42% 19.69% 16.48% 16.69% 19.57% 
 

หมายเหตุ :    *    ดชันีชี (วดั (Benchmark) คือ ดชันีผลตอบแทนรวมตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) 

**  ผลตอบแทนที มีอายเุกินหนึ งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 
 

เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ( ไดจ้ดัทาํตามมาตรฐานการวดัผลดาํเนินงาน 
ของกองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

 

กองทุนนี3เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown): -44.95% 

*กรณีกองทนุจดัตั(งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที เกิดขึ (นนบัตั(งแต่จดัตั(งกองทนุ 

 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ 31 พฤษภาคม 2564 

- ไม่มีการถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ ง -  

ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบขอ้มลูสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุ โดยตรงไดท้ี  www.krungsriasset.com 
 
 
 

คาํเตือนเกี$ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

การพิจารณารา่งหนังสือชี (ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนี (มิไดเ้ป็นการแสดงว่าสาํนักงานไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชี (ชวน
ของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที เสนอขายนั(น 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด อาจลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื นเพื อบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด เช่นเดียวกันกับที 
บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงศรี จาํกัด ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื นเพื อกองทุนรวม ซึ งอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้กับประโยชนข์องกองทุนรวม ทั(งนี (     
ผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามขอ้มลูอื นเพิ มเติมไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

ข้อมูล ณ วันท ี$ 31 พฤษภาคม 2564 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  

โครงกำร หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุเปิดกรุงศรีหุน้แวล ู 
 
กองทนุหรือกองทนุรวม หมำยถึง กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้แวล ู 
 
หนงัสือชีช้วน หมำยถึง หนงัสือชีช้วนที่มีรำยละเอียดตำมที่ก ำหนดโดยประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำ
ดว้ยหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหนว่ยลงทนุของกองทนุรวม 
 
บริษัทจดักำร หมำยถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั 
 
ผูด้แูลผลประโยชน ์หมำยถึง ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
 
ผูส้นบัสนนุ/ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ซึ่งเป็นบคุคลที่บรษิัทจดักำร
มอบหมำยใหท้ ำหนำ้ที่ขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณีของกองทนุรวม 
 
ผูจ้ดัจ ำหน่ำย หมำยถึง นิติบคุคลที่ไดร้บัใบอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยซ์ึ่งบริษัทจดักำรอำจแต่งตัง้ใหเ้ป็น
ผูท้  ำหนำ้ที่ขำยหนว่ยลงทนุในโอกำสตอ่ไป  
 
นำยทะเบียน หมำยถึง นำยทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทนุรวม  
 
หน่วยลงทนุ หมำยถึง หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีหุน้แวล ู 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ หมำยถึง ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรีหุน้แวล ู 
 
ระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก หมำยถึง ระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุกองทนุครัง้แรก  
 
วนัท ำกำร หมำยถึง วนัท ำกำรของบริษัทจดักำรตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไวใ้นรำยละเอียดโครงกำร  
 
มลูค่ำหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดเม่ือสิน้วนัที่ค  ำนวณนัน้ โดย
ค ำนวณตำมหลกัสำกลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต ำแหน่ง และตดัต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำขำย หมำยถึง มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และปัดทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้  
 
มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำรบัซือ้คืน หมำยถึง มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
รำคำขำยหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำขำยบวกดว้ยค่ำธรรมเนียมในกำรขำยหนว่ยลงทนุ (ถำ้มี)  
 
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำหนว่ยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหกัดว้ยค่ำธรรมเนียมในกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี)  
 
ตลำดหลกัทรพัย ์หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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ศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์หมำยถึง ศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยซ์ึ่งจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บรษิัทที่มีหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บักำรจดทะเบียนหรือไดร้บัอนญุำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มหีลกัทรพัยซ์ือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยก์รุงเทพ  
 
ค ำเสนอซือ้ หมำยถึง ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจกำรเป็นกำรทั่วไปที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ตอ้งปฏิบตัิตำมประกำศว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำร
ในกำรเขำ้ถือ หลกัทรพัยเ์พ่ือครอบง ำกิจกำร  
 
แกไ้ขรำคำยอ้นหลงั หมำยถึง แกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งโดยแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่รำคำหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้งจนถึงปัจจบุนั  
 
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หรือผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุที่มีรำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง หรือ กำรจ่ำยเงินซึ่งมี
มลูค่ำเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งแทนกำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทย่อย หมำยถึง บริษัทจ ำกดัที่ตลำดหลกัทรพัยจ์ดัตัง้ขึน้และถือหุน้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท
จ ำกดันัน้  
 
กิจกำร หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์บริษัทที่มีหลกัทรพัยซ์ือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย์ หรือบริษัทมหำชน จ ำกดั  
 
สถำบนักำรเงิน หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยว่ำดว้ยดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมของสถำบนักำรเงิน  
 
สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัอนญุำตใหจ้ดัตัง้และจดทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมี 
วตัถปุระสงคเ์พ่ือท ำกำรส่งเสริมและพฒันำธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทที่เกี่ยวกบักำรจดักำรลงทนุ  
 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
 
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต หมำยถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิตที่ไดร้บักำรอนมุตัิจำกกรมกำรประกนัภยั  
 
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หมำยถึง กรมธรรมท์ี่บริษัทประกนัชีวิตออกใหผู้เ้อำประกนัภยั เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำผูเ้อำประกนัภยัและบรษิัท
ประกนัภยัไดมี้กำรท ำสญัญำประกนัชวีิตและสญัญำกำรลงทนุในหน่วยลงทนุ โดยมีขอ้ตกลงว่ำผูเ้อำประกนัจะช ำระเงินค่ำเบีย้ประกนัชีวิตใหแ้ก่
บริษัทประกนัชีวติส ำหรบักำรใหค้วำมคุม้ครองต่อกำรมรณะหรือกำรจ่ำยเงินเม่ือทรงชีพ และผูเ้อำประกนัภยัจะช ำระเงินค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือลงทนุใน
กองทนุรวมโดยผ่ำนบริษัทประกนัชีวิตในฐำนะตวัแทนสนบัสนนุ  
 
บริษัทประกนัชีวติ หมำยถึง บริษัทประกนัชีวิตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยประกนัชวีติ 
 
มติพิเศษ หมำยถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่ม
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
มติเสียงขำ้งมำก หมำยถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
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ค าอธิบายศัพทเ์ร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศัพทท์ีป่รากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย ์ 
 
“กลุ่มกิจกำร” หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีทีส่ภำวิชำชีพบญัชีก ำหนดใหจ้ดัท ำงบกำรเงินรวม  
 
“กองทนุฟ้ืนฟู” หมำยถึง กองทนุเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรแห่งประเทศไทย  
 
“กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย” หมำยถึง กองทนุรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพ่ือส่งเสริมกำรพฒันำตลำดพนัธบตัรสกลุเงินทอ้งถิ่นในภมิูภำคตำมโครงกำร
จดัตัง้กองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตำมมติของที่ประชมุกลุ่มธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia 
and Pacific Central Banks (EMEAP)  
 
“กองทนุ AI” หมำยถึง กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กองทนุ buy & hold” หมำยถึง กองทุนรวมที่มุ่งเนน้ลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวจ้นครบก ำหนดอำยขุองทรพัยส์ิน หรือครบอำยุ
ของรอบกำรลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอำยขุองกองทนุรวม  
 
“กองทนุ CIS ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทนุที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีลกัษณะเป็นโครงกำรลงทนุแบบกลุ่ม (collective investment 
scheme) ทัง้นี ้ไม่ว่ำกองทนุดงักล่ำวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปอ่ืนใดแต่ไม่รวมถึงกองทนุ property กองทุน infra กองทนุ private equity ที่
จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ  
 
“กองทนุ ETF ต่ำงประเทศ” หมำยถึง กองทนุ exchange traded fund ที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ  
 
“กองทนุ infra” หมำยถึง รูปแบบกำรลงทนุในทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงสรำ้งพืน้ฐำนของประเทศต่ำง ๆ ซึ่งไดแ้ก่  
1. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
2. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนต่ำงประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัในกำรลงทนุในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุ
รวมโครงสรำ้งพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่ำกองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนดงักล่ำวจะจดัตัง้ในรูปบรษิัททรสัต ์หรือรูปอ่ืนใด  
 
“กองทนุ LTF” หมำยถึง กองทนุรวมหุน้ระยะยำว (Long Term Equity Fund)  
 
“กองทนุ private equity” หมำยถึง กิจกำรเงินรว่มลงทนุ (private equity) ที่อำจจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด และมีลกัษณะ
ของกิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
1. กิจกำรเงินรว่มลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดกำรจดักำรเงินทนุของกิจกำร
เงินรว่มลงทนุที่ไม่ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล  
2. กิจกำรเงินรว่มลงทนุตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต่ 2 รำยขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพ่ือแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรจดักำรทรพัยส์ินสว่นตวั
ของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
(ข) มีกำรมอบหมำยใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุและทรพัยส์ินทีเ่กิดจำกเงินทนุ  
(ค) มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรอื่นผำ่นกำรเขำ้ท ำสญัญำกำรลงทนุในหุน้หรือกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรไดม้ำซึ่งหุน้ของ
กิจกำรนัน้ในภำยหลงั โดยมีส่วนในกำรก ำกบัดแูลแผนธุรกิจกำรด ำเนินงำนหรือกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดในลกัษณะที่
สะทอ้นถึงกำรมีบทบำทต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรดงักล่ำว  
 
“กองทนุ property” หมำยถึง กองทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหำริมทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหำริมทรพัยท์ี่อยู่ภำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรพัย ์ 
2. ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
3. foreign REIT  
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“กองทนุ UI” หมำยถึง กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กำรลดควำมเสี่ยง” หมำยถึง กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรลงทนุโดยกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน derivatives ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
1. ไม่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือหำผลประโยชนโ์ดยกำรเก็งก ำไร (speculate)  
2. มีผลใหค้วำมเสี่ยงในกำรลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง  
3. เป็นกำรลดควำมเสี่ยงทั่วไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของทรพัยส์ินที่ตอ้งกำรลดควำมเสี่ยง  
4. สำมำรถลดควำมเสี่ยงไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
“โครงกำร” หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
“เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก” หมำยถึง ทรพัยส์ินดงันี ้ 
1. เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอ่ืนที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัเงินฝำก  
2. สลำกออมทรพัยท์ี่ออกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรออมสิน  
 
“เงินฝำกอิสลำม” หมำยถึง ขอ้ตกลงที่เป็นไปตำมหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะที่เทียบเคียงไดก้บัเงินฝำก โดยคู่สญัญำที่เทียบเคียงไดก้บัผู้
ฝำกสำมำรถเรียกคืนเงินตน้จำกคู่สญัญำฝ่ำยที่เทียบเคียงไดก้บัผูร้บัฝำกไดเ้ต็มจ ำนวน ณ เวลำใด ๆ  
 
“ดชันีกลุ่มสินคำ้โภคภณัฑ”์ หมำยถึง ดชันีที่มีองคป์ระกอบเป็นสินคำ้โภคภณัฑห์ลำยชนิด  
 
“ดชันีเงินเฟ้อ” หมำยถึง ดชันีที่จดัท ำขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสะทอ้นอตัรำเงินเฟ้อ  
 
“ตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ” ตรำสำรทำงกำรเงินที่มีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภำพเป็นหุน้ได ้ 
 
“ตรำสำรภำครฐัไทย” หมำยถึง ตรำสำรดงันี ้ 
1. ตั๋วเงินคลงั  
2. พนัธบตัรรฐับำล หรือพนัธบตัร ธปท.  
3. พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุน้กู ้ที่กระทรวงกำรคลงัหรือกองทนุฟ้ืนฟเูป็นผูมี้ภำระผกูพนั  
 
“ตรำสำรภำครฐัตำ่งประเทศ” หมำยถึง ตรำสำรที่มีรูปแบบท ำนองเดียวกบัตรำสำรภำครฐัไทยที่รฐับำลต่ำงประเทศ กระทรวงกำรคลงั ธนำคำรกลำง 
หรือหน่วยงำนของรฐับำลต่ำงประเทศ หรือองคก์ำรระหว่ำงประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้  ำ้ประกนั แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่ออกโดยองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นของประเทศนัน้  
 
“ตรำสำร Basel III” หมำยถึง ตรำสำรเพ่ือกำรนบัเป็นเงินกองทนุของสถำบนักำรเงินไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือต่ำงประเทศ ที่มีกำรอำ้งอิงจำก
หลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดแูลสถำบนักำรเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)  
 
“ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ” หมำยถึง ศนูยก์ลำงหรือเครือข่ำยใด ๆ ที่จดัใหมี้ขึน้เพ่ือกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยใ์นต่ำงประเทศ โดยมีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี ้ 
1. มีกำรรวบรวมค ำเสนอซือ้เสนอขำยหลกัทรพัยจ์ำกผูเ้สนอซือ้หลำยรำยและผูเ้สนอขำยหลำยรำย  
2. มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหมี้ระบบ ซึ่งก ำหนดเกี่ยวกบัวิธีกำรในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นกำรล่วงหนำ้ โดยผูใ้หบ้ริกำรไม่อำจใชด้ลุย
พินิจในกำรจดักำรซือ้ขำยเป็นประกำรอ่ืน และผูเ้สนอซือ้เสนอขำยยินยอมที่จะผกูพนัตำมหลกัเกณฑห์รือระบบนัน้  
 
“ธปท.” หมำยถึง ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
 
“ธพ.” หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย ์ 
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“บค.” หมำยถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ 
 
“บง.” หมำยถึง บริษัทเงินทนุ  
 
“บล.” หมำยถึง บริษัทหลกัทรพัย ์ 
 
“บลจ.” หมำยถึง บล. ที่ไดร้บัใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุรวม หรือกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล  
 
“บริษัทจดทะเบียน” หมำยถึง บริษัททีมี่หลกัทรพัยท์ี่ไดร้บักำรจดทะเบียนหรอืไดร้บักำรอนญุำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยไดใ้น SET  
 
“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเกี่ยวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำและ
เปิดเผยลำ่สดุ ทัง้นี ้หำกไม่มีงบกำรเงินรวมใหพ้ิจำรณำตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ที่ปรำกฏในบญัชีรำยชื่อผูถ้ือหุน้ล่ำสดุ  
 
“บริษัทใหญ่” หมำยถึง บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเกี่ยวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำและ
เปิดเผยลำ่สดุ ทัง้นี ้หำกไม่มีงบกำรเงินรวมใหพ้ิจำรณำตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ที่ปรำกฏในบญัชีรำยชื่อผูถ้ือหุน้ล่ำสดุ  
 
“แบบ filing” หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์ 
 
“ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน”์ หมำยถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจำกหลกัทรพัยอ์ำ้งอิงซึ่งก ำหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พ่ิมเติม (ฉบบัที่ 6)  
 
“ผูมี้ภำระผกูพนั” หมำยถึง ผูท้ี่มีภำระผกูพนัในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผู้สลกัหลงั หรือผูค้  ำ้
ประกนั แลว้แต่กรณี  
 
“ศนูยซ์ือ้ขำยderivatives” หมำยถึง ศูนยซ์ือ้ขำยดงันี ้ 
1. ศนูยซ์ือ้ขำย derivatives ที่ไดร้บัใบอนญุำตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  
2. ศนูยซ์ือ้ขำย derivatives ซึ่งจดัตัง้ขึน้และใหบ้ริกำรไดต้ำมกฎหมำยต่ำงประเทศและไดร้บักำรยอมรบัจำกส ำนกังำน  
 
“หน่วย CIS” หมำยถึง หน่วยของกองทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยู่ภำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป 
กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถำบนั และกองทนุส่วนบคุคล  
2. หน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ  
 
“หน่วย infra” หมำยถึง หน่วยของกองทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงสรำ้งพืน้ฐำนซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
2. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนต่ำงประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย ต่ำงประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัในกำรลงทนุในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทุน
โครงสรำ้งพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่ำจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปอ่ืนใด  
 
“หน่วย private equity” หมำยถึง หน่วยของกิจกำรเงินรว่มลงทนุ (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต ์ตรำสำรหรือหลกัฐำนแสดงสิทธิใน
ทรพัยส์ิน ของกิจกำรเงินรว่มลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ทัง้นี ้ไม่ว่ำกิจกำรดงักล่ำวจะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด  
1. กิจกำรเงินรว่มลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดกำรจดักำรเงินทนุของกิจกำร
เงินรว่มลงทนุที่ไม่ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล  
2. กิจกำรเงินรว่มลงทนุตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต่ 2 รำยขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพ่ือแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรจดักำรทรพัยส์ินสว่นตวั
ของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
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(ข) มีกำรมอบหมำยใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดักำรเงินทุนและทรพัยส์ินทีเ่กิดจำกเงินทนุ  
(ค) มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรอื่นผำ่นกำรเขำ้ท ำสญัญำกำรลงทนุในหุน้หรือกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรไดม้ำซึ่งหุน้ของ
กิจกำรนัน้ในภำยหลงั โดยมีส่วนในกำรก ำกบัดแูลแผนธุรกิจ กำรด ำเนินงำนหรือกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน หรือกำรด ำเนินกำรอ่ืนใดในลกัษณะที่
สะทอ้นถึงกำรมีบทบำทต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรดงักล่ำว  
 
“หน่วย property” หมำยถึง หน่วยของกองทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหำริมทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหำริมทรพัยท์ี่อยู่ภำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรพัย ์ 
2. ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“หุน้กูร้ะยะสัน้” หมำยถึง หุน้กูท้ี่มีก ำหนดเวลำช ำระหนีไ้ม่เกิน 270 วนันบัแตว่นัที่ออกหุน้กู ้ 
 
“B/E” หมำยถึง ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)  
 
“benchmark” หมำยถึง ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึ่งเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันีที่มีกำรเผยแพรอ่ย่ำงกวำ้งขวำงและสอดคลอ้งกบันโยบำยกำร
ลงทนุของกองทนุนัน้  
 
“CIS operator” หมำยถึง บคุคลดงันี ้ 
1. บลจ.ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือ  
2. ผูท้  ำหนำ้ที่บริหำรจดักำรกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ  
 
“concentration limit” หมำยถึง อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมควำมมีสว่นไดเ้สียในกิจกำรทีล่งทนุ  
 
“counterparty limit” หมำยถึง อตัรำส่วนกำรลงทนุที่คูส่ญัญำ  
 
“CRA” หมำยถึง สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน เวน้แต่ที่ก ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะ
ในภำคผนวก 5 ส่วนที่ 5  
 
“credit derivatives” หมำยถึง derivatives ที่มีลกัษณะเป็นกำรเคลื่อนยำ้ยควำมเสี่ยงดำ้นเครดติของทรพัยส์ินที่ไดร้บักำรประกนัควำมเสี่ยงจำก
คู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งไปยงัคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งซึ่งมีภำระผกูพนัที่จะตอ้งช ำระเงินใหแ้ก่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง 
เม่ือเกิดเหตกุำรณท์ี่มีผลต่อกำรช ำระหนี ้(credit event) ของทรพัยส์ินที่ไดร้บักำรประกนัควำมเสี่ยง จะไดร้บัผลตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมส ำหรบั
กำรมีภำระผกูพนัดงักล่ำว  
 
“credit event” หมำยถึง เหตกุำรณท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมที่ระบใุนขอ้ตกลงของตรำสำรหรือสญัญำ  
 
“credit rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่จดัท ำโดย CRA ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรหรือสญัญำ  
 
“currency risk” หมำยถึง ควำมเสี่ยงดำ้น FX  
 
“delta” หมำยถึง อตัรำเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสญัญำ กบัรำคำ underlying ของตรำสำรหรือสญัญำ แลว้แต่กรณี  
 
“derivatives” หมำยถึง สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  
 
“derivatives on organized exchange” หมำยถึง derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำย derivatives  
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“discount rate” หมำยถึง อตัรำส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่มีกำรลงทนุที่จะใชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่ของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรนัน้  
 
“DW” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants)  
 
“foreign REIT” หมำยถึง กองทรสัตห์รือกองอสงัหำริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัในกำรลงทนุ ใน
อสงัหำริมทรพัยห์รือในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์ทัง้นี ้ไม่ว่ำกองทรสัตห์รือกองดงักล่ำวจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือรูปอ่ืนใด  
 
“FX” หมำยถึง อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Exchange)  
 
“GMS” หมำยถึง ประเทศกลุ่มอนภุมิูภำคลุ่มแม่น ำ้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งไดแ้ก่ รำชอำณำจกัรกมัพชูำ สำธำรณรฐัประชำธิปไตย
ประชำชนลำว สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำร ์สำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรฐัประชำชนจีน (เฉพำะมณฑลยนูนำน)  
 
“group limit” หมำยถึง อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร โดยกำรน ำอตัรำส่วนกำรลงทนุในแตล่ะบรษิทัที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรมำค ำนวณ
รวมกนั  
 
“guarantor rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของผูมี้ภำระผกูพนัในฐำนะผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ำ้ประกนั  
 
“international scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัที่ใชเ้ปรียบเทียบระหวำ่งประเทศ  
 
“investment grade” หมำยถึง credit rating ในระดบัที่สำมำรถลงทนุได ้ 
 
“IOSCO” หมำยถึง International Organization of Securities Commissions  
 
“IPO” หมำยถึง กำรเสนอขำยตรำสำรต่อประชำชนเป็นกำรทั่วไปในครัง้แรก (Initial Public Offering)  
 
“issue rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน  
 
“issuer rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผูอ้อกตรำสำรหรือคู่สญัญำ  
 
“market price” หมำยถึง มลูค่ำตำมรำคำตลำด  
 
“MF” หมำยถึง กองทนุรวม (Mutual Fund)  
 
“MMF” หมำยถึง กองทนุรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)  
 
“national scale” หมำยถึง มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัที่ใชเ้ปรียบเทียบภำยในประเทศ  
 
“NAV” หมำยถึง มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ (Net Asset Value)  
 
“net exposure” หมำยถึง มลูค่ำกำรลงทนุสทุธิในทรพัยส์ินไม่ว่ำเป็นกำรลงทนุโดยตรงหรือโดยออ้มผ่ำนกำรลงทนุในตรำสำรหรือสญัญำที่ให้
ผลตอบแทนโดยอำ้งอิงอยู่กบัทรพัยส์ิน ซึ่งเป็นผลใหก้องทนุมีควำมเสี่ยงในทรพัยส์ินนัน้  
 
“Non-retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมที่มีผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผูล้งทนุประเภทสถำบนั ซึ่งอยู่ภำยใตบ้งัคบัของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถำบนั 
และกองทนุส่วนบคุคล  
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“notional amount” หมำยถึง มลูค่ำตำมหนำ้สญัญำของ derivatives  
 
“obligation” หมำยถึง ประเภทและลกัษณะของทรพัยส์ินที่ขอ้ตกลงตำม credit derivatives อำ้งอิงถึง (obligation category & obligation 
characteristics)  
 
“options” หมำยถึง สญัญำที่มีลกัษณะตำม (3) ของนิยำม “สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้” ในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบญัญัติสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ พ.ศ. 
2546  
 
“OTC derivatives” หมำยถึง derivatives ซึ่งซือ้ขำยนอกศนูยซ์ือ้ขำย derivatives  
 
“P/N” หมำยถึง ตั๋วสญัญำใชเ้งิน (Promissory Note)  
 
“portfolio duration” หมำยถึง อำยเุฉลี่ยของทรพัยส์ินที่ลงทนุ ซึ่งไดจ้ำกกำรค ำนวณค่ำตำมมำตรฐำนสำกล  
 
“product limit” หมำยถึง อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมประเภททรพัยส์นิ  
 
“PVD” หมำยถึง กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ (Provident Fund)  
 
“regulated market” หมำยถึง ศนูยก์ลำงที่จดัช่องทำงกำรสื่อสำรระหวำ่งผูค้ำ้เพื่อใหเ้กิดกำรเจรจำต่อรองซือ้ขำยตรำสำรระหว่ำงกนัได ้รวมทัง้ให้
ขอ้มลูต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบัตรำสำรนัน้ โดยศนูยก์ลำงดงักลำ่วอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ท  ำหนำ้ที่ก ำกบัดแูลดำ้นหลักทรพัย์
หรือตรำสำรที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัหลกัทรพัย ์ 
 
“repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน (repurchase agreement)  
 
“retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป (retail Mutual Fund)  
 
“reverse repo” หมำยถึง ธุรกรรมกำรซือ้โดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repurchase agreement)  
 
“SBL” หมำยถึง ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจกำรกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending)  
 
“securities lending” หมำยถึง ธุรกรรมกำรใหย้ืมหลกัทรพัย ์ 
 
“SET” หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
“share warrants” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้  
 
“single entity limit” หมำยถึง อตัรำสว่นกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญำ  
 
“SIP” หมำยถึง Specific Investment Products  
 
“SN” หมำยถึง ตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note)  
 
“sovereign rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผูอ้อกตรำสำรมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผดินดั
ช ำระหนีข้องรฐับำลของประเทศนัน้  
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“TBMA” หมำยถึง สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association)  
 
“TSFC” หมำยถึง บล. ที่ไดร้บัใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรใหส้ินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลักทรพัย ์(Securities Finance Corporation) 
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
“TSR” หมำยถึง ใบแสดงสิทธิในกำรซือ้หุน้เพ่ิมทนุที่โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right)  
 
“underlying” หมำยถึง สินคำ้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง  
 
“WFE” หมำยถึง World Federation of Exchanges  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 
1.1. ช่ือโครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้แวล ู 
 
1.2. ช่ือโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  Krungsri Value Stock Fund  
 
1.3. ช่ือย่อ :  KFVALUE  
 
1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยหลำยครัง้  
 
1.6. กำรก ำหนดอำยโุครงกำร :  ไม่ก ำหนด  
 
1.7. อำยโุครงกำร : -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8. อำยโุครงกำรถึงวนัที่ (กรณีก ำหนดอำยเุป็นช่วงเวลำ) : -  
 
1.9. เงื่อนไข (อำยโุครงกำร) :  
 
1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทนุเพื่อผูล้งทนุทั่วไป  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  
 
2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  
 
2.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร : 5,000,000,000.00 บำท 
 
2.2. เงื่อนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร) :  
 
2.3. มลูค่ำที่ตรำไวต้่อหน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหน่วยลงทนุ : 500,000,000 หน่วย  
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2.5. รำคำของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท  
 
2.6. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก : 1,000.00 บำท  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.7. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป : 1,000.00 บำท  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.8. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน : 1,000.00 บำท  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ำของกำรสั่งขำยคืน : 100 หน่วย  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.10. มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 0.00 บำท  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ : 100 หน่วย  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงกำร :  

เพ่ือเป็นทำงเลือกแก่ผูล้งทนุที่ตอ้งกำรผลตอบแทนที่ดีจำกกำรลงทนุระยะปำนกลำงถึงระยะยำวจำกกำรกำรลงทนุในหลกัทรพัยป์ระเภทหุน้ทนุที่มี
กำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงสม ่ำเสมอ  
 
3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ตรำสำรแห่งทนุ  
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  
 
3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในต่ำงประเทศ : กองทนุที่ลงทนุแบบไม่มีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ  
กำรก ำหนดสดัสว่นกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  
 
3.5. นโยบำยกำรกูย้ืม (ถำ้มี) :   

3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) :  ไม่ลงทนุ  
 
3.7. กำรลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรสงูกว่ำดชันีชีว้ดั (active management)  
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3.9. ดชันีชีว้ดั/อำ้งอิง (Benchmark) :   

1. ดชันีผลตอบแทนรวมตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET TRI) สดัส่วน (%):100.00  
หมำยเหต:ุ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ริษัทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใตก้รอบนโยบำยกำร
ลงทนุที่ก ำหนด โดยบรษิัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเกี่ยวกบั
ตวัชีว้ดั และเหตผุลในกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่ำวผ่ำนกำรลงประกำศในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชน์จำก
ขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้ 
 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดของสมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุ และ/หรือ ประกำศ 
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัใน
กำรใชเ้ปรียบเทียบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท ำหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัรำดงักล่ำวอีกต่อไป โดยบรษิัทบริษัทจดักำรจะแจง้กำร
เปลี่ยนแปลงดงักลำ่วใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ผำ่นกำรประกำศในเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชน์จำก
ขอ้มลูกำรตดัสินใจลงทนุได ้ 
 
3.10. ลกัษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  
 
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 
 
กองทนุมีนโยบำยกำรลงทนุซึ่งจะส่งผลใหมี้ net exposure ในตรำสำรแห่งทนุโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ
ของกองทนุรวม โดยเนน้กำรกระจำยกำรลงทนุในหุน้ทนุที่มีปัจจยัพืน้ฐำนดี และหรือมีประวตัิกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงสม ่ำเสมอ เป็นหลกั ส่วนที่
เหลืออำจน ำไปลงทนุในตรำสำรแห่งหนี ้ตรำสำรทำงกำรเงินอ่ืนๆ และหรือเงินฝำก รวมทัง้ลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินหรือกำรหำดอกผลโดยวิธี
อ่ืนตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรอำจไม่นบัช่วงระยะเวลำดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะ
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั 
(1)  ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
(2)  ช่วงระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุเนื่องจำกไดร้บัค ำสั่งขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอกำรลงทนุ ทัง้นี ้
ตอ้งไม่เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกบัลกัษณะพิเศษ 
 
กองทนุเปิดผสมแบบยืดหยุ่นทั่วไปประเภทรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิเป็นช่วงเวลำ และจะเปลี่ยนเป็นกองทนุเปิดผสมแบบยดืหยุ่นทั่วไป
ประเภทรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหำคม 2550 เป็นตน้ไป  
 
3.12. รำยละเอียดกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  

ไม่มี  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
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3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือแสวงหำประโยชนเ์ฉพำะจำกหลกัทรพัย ์ทรพัยส์ินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดดงัต่อไปนี ้เวน้แต่ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทนุ หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบหรือมีประกำศแกไ้ขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินหรือ
กำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืน  
 
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (Transferable Securities) 
 
1. ตรำสำร TS หมำยควำมว่ำ ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรพัยส์ินในสว่นอ่ืนของขอ้ 3.13.1 ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่ครบถว้น 
ดงันี ้
1.1 ไม่มีขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขที่ท  ำใหผู้ล้งทนุมีภำระผกูพนัมำกกวำ่มลูค่ำเงินลงทนุในตรำสำร 
1.2 สำมำรถเปลี่ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที่เป็นตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุไดด้  ำเนินกำรใหมี้กำรรบัโอนสิทธิ
เรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุสำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได)้ 
1.3 มีขอ้มลูเกี่ยวกบัตรำสำรที่ถกูตอ้งครบถว้นและมีกำรปรบัปรุงเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจดักำรสำมำรถเขำ้ถึงไดเ้พ่ือน ำมำประกอบกำร
พิจำรณำตดัสินใจลงทนุไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และมีขอ้มลูรำคำทีส่ะทอ้นมลูค่ำยตุิธรรม โดยขอ้มลูดงักล่ำวตอ้งอำ้งอิงจำกแหล่งขอ้มลูที่เช่ือถือไดซ้ึ่ง
จดัท ำตำมหลกัวิชำกำรอนัเป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกล 
 
2. คณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุของตรำสำรเพ่ิมเติมจำกที่ก ำหนดในขอ้ 1. 
ในกรณีที่เป็นกำรลงทนุในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ออกตรำสำรดงักล่ำวเพื่อช ำระหนีก้ำรคำ้ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดงักล่ำวตอ้ง
มีกำรรบัอำวลัหรือรบัรองโดยบคุคลดงันี ้ 
(1) ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรอื บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
(2) ธนำคำรออมสิน  
(3) ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
(4) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
(5) ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
(6) ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
(7) ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
(8) สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม (1) – (7) 
ทัง้นี ้กำรอำวลัหรือกำรรบัรองดงักล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวลัหรือกำรรบัรองผูส้ั่งจ่ำยหรือผูอ้อกตั๋ว ทัง้จ ำนวนรวมถึงดอกเบีย้ (ถำ้มี) ตำมที่ระบไุวใ้นตั๋ว
แลกเงินหรือตั๋วสญัญำใชเ้งินดว้ย 
 
ส่วนที่ 2 : ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย CIS และหน่วย property  
 
กรณีเป็นหน่วยที่กำรออกอยู่ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยไทย ตอ้งมีคณุสมบตัิและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุดงันี ้
1. กรณีเป็นหน่วย CIS และหน่วย property 
1.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และ ขอ้ 1.3  
1.2 ในกรณีที่กองทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุรวม กองทนุรวมดงักล่ำวตอ้งมีนโยบำยกำรลงทนุดงันี ้(ไม่ใชก้บักำรลงทนุในหนว่ย CIS ของ
กองทนุรวมทองค ำที่ลงทนุในทองค ำแท่ง) 
1.2.1 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที่กองทนุสำมำรถลงทนุได ้ 
1.2.2 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 
1.2.3 มีกำรลงทนุในทรพัยส์ินเม่ือใชว้ิธีค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์product limit ส ำหรบัทรพัยส์ินที่เป็น SIP 
ของกองทนุนัน้  
1.2.4 มีกำรลงทนุใน derivatives ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุนัน้  
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2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจำกที่ก ำหนดในส่วนที่ 2 ขอ้ 1 
2.1 มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และ ขอ้ 1.3 
2.2 จดทะเบียนซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
  
ส่วนที่ 3 : ทรัพยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทยีบเท่าเงินฝาก 
 
ตอ้งเป็นเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกของผูร้บัฝำกดงันี ้ 
1. ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
2. ธนำคำรออมสิน  
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั  
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  
9. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก  
10. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศ ที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม 1. - 9.  
 
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)  
 
กำรลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้ 
 
1. คู่สญัญำ ตอ้งเป็นนิติบคุคลดงันีท้ีส่ำมำรถเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน reverse repo ไดต้ำมกฎหมำยไทย  
1.1 ธนำคำรพำณิชย ์ 
1.2 บริษัทเงินทนุ  
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ 
1.4 บริษัทหลกัทรพัย ์ 
1.5 บริษัทประกนัภยั  
1.6 ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
1.7 กองทนุเพ่ือกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธนำคำรแห่งประเทศไทย  
1.8 นิติบคุคลที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  
1.9 ส่วนรำชกำรและรฐัวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวิธีกำรงบประมำณ  
 
2. ตรำสำรที่ใชใ้นกำรท ำ reverse repo ตอ้งเป็นตรำสำรดงันี ้ 
2.1 ตรำสำรภำครฐัไทยและตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ โดยกรณีเป็นตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศตอ้งมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment 
grade  
2.2 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใชเ้งิน บตัรเงินฝำก หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูมี้
ภำระผกูพนั ซึ่งมีอำยคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี  
2.3 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก ำหนดวนัใชเ้งินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก ำหนดใชเ้งิน
เม่ือทวงถำมหรือเม่ือไดเ้ห็น  
2.4 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีอำยไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้ำจำกกำรจดั credit rating 
ระยะสัน้ดว้ย  
2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  



กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้แวล ู                                                                              31/05/2021   Page 14 

2.5 ตรำสำรหนีซ้ึ่งมีอำยคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึน้ทะเบียนในตลำดซือ้ขำยตรำสำรหนี ้หรือที่มีขอ้มลูรำคำที่น่ำเช่ือถือและอำ้งอิงไดซ้ึ่งมีกำรเปิดเผย
ต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหนีด้งักล่ำวตอ้งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.5.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงไดก้บั credit rating ระยะสัน้ดงักลำ่วตำมที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว ้ 
2.5.2 มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 3 อนัดบัแรก  
2.6 ตรำสำรหนีซ้ึ่งมีอำยคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึน้ทะเบียนในตลำดซือ้ขำยตรำสำรหนี ้หรือที่มีขอ้มลูรำคำทีน่่ำเช่ือถือและอำ้งอิงไดซ้ึ่งมีกำร
เปิดเผยต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหนีด้งักล่ำวตอ้งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
2.6.1 มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยำวที่เทียบเคียงไดก้บั credit rating ระยะสัน้ดงักลำ่วตำมที่ CRA ได้
เปรียบเทียบไว ้ 
2.6.2 มี credit rating ระยะยำวอยู่ใน 4 อนัดบัแรก  
2.7 ทรพัยส์ินอ่ืนตำมที่ส  ำนกังำนก ำหนดเพ่ิมเติมโดยอำศยัอ ำนำจตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
3. ระยะเวลำกำรรบัช ำระหนีข้อง reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั  
 
4. ขอ้ก ำหนดเพ่ิมเติมที่บริษัทจดักำรตอ้งปฏิบตัิส  ำหรบักำรลงทนุใน reverse repo  
4.1 ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดโดย TBMA หรือ TSFC  
4.2 หำ้มน ำหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ไปขำยหรือโอนต่อ เวน้แต่เขำ้ลกัษณะดงันี ้ 
4.2.1 เป็นกำรขำยหรือโอนตำมขอ้ก ำหนดใน reverse repo ดงักล่ำว  
4.2.2 เป็นกำรขำยตำม repo ที่เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรใน
กำรกูย้ืมเงินในนำมของกองทนุรวมและกำรก่อภำระผกูพนัแก่ทรพัยส์ินของกองทนุรวม  
4.3 มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ ณ วนัเริ่มตน้สญัญำ ตอ้งมีมลูค่ำเป็นไปตำมสมกำรกำรค ำนวณตำมวิธีกำร ดงันี ้ 
มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ มำกกว่ำ (รำคำซือ้ x (1 + discount rate)) 
ทัง้นี ้รำคำซือ้ เท่ำกบั รำคำที่กองทนุช ำระใหแ้ก่คูส่ญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งเป็นคำ่ซือ้หลกัทรพัยห์รือตรำสำรตำม reverse repo  
4.4 กำรด ำรงมลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ ณ สิน้วนั ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้ 
4.4.1 มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ มำกกว่ำ (มลูค่ำ reverse repo x (1 + discount rate))  
4.4.2 ในกรณีที่มลูค่ำหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตำมสมกำรใน 4.4.1 บริษัทจดักำรตอ้งเรียกใหคู้่สญัญำโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน 
หรือหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่สำมำรถใชใ้นกำรท ำ reverse repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ำรวมของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้และทรพัยส์ินที่โอน
มำดงักล่ำวเป็นไปตำมวิธีกำรดงักล่ำว ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่มลูค่ำหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ลดลงกวำ่สมกำรใน 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณี
ตำม 4.4.3  
4.4.3 ในกรณีที่ผลลพัธต์ำมสมกำรใน 4.4.1 แสดงผลว่ำมลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้ ณ สิน้วนั มีมลูค่ำนอ้ยกว่ำมลูค่ำ reverse repo x (1 
+ discount rate) เป็นจ ำนวนไม่เกิน 5 ลำ้นบำท หรือไม่เกิน 5% ของรำคำซือ้ แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ และมีกำรก ำหนดเร่ืองดงักล่ำวไวใ้น
สญัญำซึ่งไดก้ ำหนดโดยพิจำรณำถึงปัจจยัควำมเสี่ยงของคู่สญัญำ (counterparty risk) แลว้ บลจ. จะไม่ด ำเนินกำรตำม 4.4.2 ก็ได ้ 
4.5 กำรค ำนวณมลูค่ำ reverse repo ตำม 4.4 ใหค้ ำนวณดงันี ้ 
4.5.1 ค ำนวณจำกรำคำซือ้รวมกบัผลประโยชนท์ี่กองทนุพึงไดร้บัจำก reverse repo จนถึงวนัที่มีกำรค ำนวณ  
4.5.2 ค ำนวณเป็นรำยธุรกรรม หรือค ำนวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo ทกุธุรกรรมที่กองทนุมีอยู่กบัคู่สญัญำรำยเดียวกนัและมีขอ้ตกลง
ก ำหนดใหส้ำมำรถบงัคบัช ำระหนีต้ำมธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจำกหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่ซือ้หรือทรพัยส์ินที่โอนตำม 4.4.2 (ถำ้มี) ของธุรกรรมที่
เกิดจำก reverse repo รำยกำรอ่ืนได ้ 
4.6 discount rate ที่น  ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ ตอ้งเป็นกำรก ำหนดขึน้โดยค ำนึงถึงปัจจยัควำมเสี่ยงของคู่สญัญำ หลกัทรพัย ์หรือตรำสำรที่ซือ้แลว้  
 
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย ์(securities lending)  
 
ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุดงันี ้ 
1. คู่สญัญำ ตอ้งมีคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึง่เป็นผูไ้ดร้บัใบอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจกำรกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์(Securities 
Borrowing and Lending) (“SBL”) โดยในกรณีที่คูส่ญัญำดงักล่ำวกระท ำกำรในฐำนะตวัแทนของผูย้ืม ผูย้ืมตอ้งเป็นบุคคลดงันีท้ีส่ำมำรถประกอบ
ธุรกิจหรือด ำเนินกิจกำรไดต้ำมกฎหมำยไทย  
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1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนญุำตประกอบธุรกิจ SBL 
1.2 ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
1.3 กองทนุฟ้ืนฟู  
1.4 ธนำคำรเพื่อกำรน ำเขำ้และกำรส่งออกแห่งประเทศไทย  
1.5 ธนำคำรพำณิชย ์ 
1.6 บริษัทเงินทนุ  
1.7 บริษัทหลกัทรพัย ์ 
1.8 บริษัทประกนัชีวิต  
1.9 กองทนุส่วนบคุคลที่มีมลูค่ำทรพัยส์ินของผูล้งทนุแต่ละรำยตัง้แต่ 1 ลำ้นบำทขึน้ไป 
1.10 กองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  
1.11 นิติบคุคลอ่ืนตำมทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
2. หลกัทรพัยท์ี่ใหย้ืม ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ี่อยู่ในระบบรบัฝำกหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยท์ี่ธนำคำรแห่งประเทศไทยท ำ
หนำ้ที่เป็นนำยทะเบียนหลกัทรพัย ์ 
 
3. กำรวำงหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงันี ้ 
3.1 ด ำเนินกำรใหมี้กำรวำงหรือเรียกหลกัประกนัจำกผูย้ืมเพ่ือเป็นประกนักำรใหย้ืมหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนัดงันี ้ 
3.1.1 เงินสด  
3.1.2 ตรำสำรภำครฐัไทย  
3.1.3 ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสญัญำใชเ้งิน บตัรเงินฝำก หรือหุน้กูร้ะยะสัน้ ที่ ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึน้ เป็นผู้
มีภำระผกูพนั  
3.1.4 ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก ำหนดวนัใชเ้งินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋วและเป็นตั๋วที่ถึงก ำหนดใช้
เงินเม่ือทวงถำมหรือเม่ือไดเ้ห็น  
3.1.5 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีอำยไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
3.1.5.1 มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน (issue rating) หรือ อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของผูอ้อกตรำสำรหรือคู่สญัญำ (issuer 
rating) อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสัน้ดว้ย  
3.1.5.2 มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของผูมี้ภำระผกูพนัในฐำนะผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ำ้ประกนั (guarantor rating) อยู่ในอนัดบั 
investment grade  
3.1.6 ตรำสำรหนีท้ี่มี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
3.1.7 หนงัสือค ำ้ประกนัที่ธนำคำรพำณิชยเ์ป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทนุเพ่ือเป็นประกนักำรคืนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ  
3.1.8 หุน้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์(SET) ที่มีรำยชื่ออยู่ในดชันี SET50  
3.1.9 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)  
3.2 ด ำเนินกำรใหก้องทนุมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลกัประกนัตำม 3.1 หรือด ำเนินกำรโดยวิธีอ่ืนซึ่งจะมีผลใหบ้รษิัทจดักำรสำมำรถบงัคบัช ำระ
หนีเ้อำจำกหลกัประกนัดงักล่ำวไดโ้ดยพลนั  
3.3 หำ้มน ำหลกัประกนัตำม 3.1 ที่กองทนุมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขำยต่อหรือท ำใหไ้ม่สำมำรถบงัคบัตำมหลกัประกนันัน้ได ้เวน้แต่เป็นกำรบงัคบั
ช ำระหนีต้ำมขอ้ตกลงในธุรกรรมกำรใหย้ืมหลกัทรพัยน์ัน้เอง  
3.4 ด ำรงมลูค่ำหลกัประกนั ณ สิน้วนั มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 100% ของมลูค่ำหลกัทรพัยท์ี่ใหย้ืม  
3.5 ในกรณีที่หลกัประกนัเป็นเงินสด ใหน้ ำเงินสดดงักลำ่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรพัยส์ินดงันี ้ 
3.5.1 เงินฝำกในธนำคำรพำณิชยห์รือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้  
3.5.2 บตัรเงินฝำกหรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ดงันี ้ 
3.5.2.1 บตัรเงินฝำก หรือ ตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่ ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ เป็นผูมี้ภำระผกูพนั  
3.5.2.2 ตั๋วสญัญำใชเ้งินที่ TSFC เป็นผูอ้อก ที่มีก ำหนดวนัใชเ้งินตำมตั๋วไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตั๋ว และเป็นตั๋วที่ถึงก ำหนดใชเ้งินเม่ือทวงถำม
หรือเม่ือไดเ้ห็น  
3.5.2.3 ตั๋วสญัญำใชเ้งินที่มีอำยไุม่เกิน 90 วนันบัแต่วนัที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดงันี ้ 
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3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่ไดม้ำจำกกำรจดั credit 
rating ระยะสัน้ดว้ย  
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
3.5.3 ตรำสำรภำครฐัไทย  
3.5.4 reverse repo ส ำหรบัตรำสำรภำครฐัไทย  
 
4. ลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำ ใหใ้ชส้ญัญำที่มีลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำดว้ย
ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัระบบงำน สญัญำยมืและใหย้ืมหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมกำรยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์ 
 
ส่วนที่ 6 : ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย private equity 
 
กำรลงทนุในหน่วย private equity ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งันี ้
 
บริษัทจดักำรจะลงทนุในหน่วย private equity ที่มีคณุสมบตัิและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ใน
ส่วนที่ 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
 
ในกรณีกองทนุรวมเขำ้ผกูพนัตำมขอ้ตกลงกบักิจกำรเงินรว่มลงทนุ (private equity) บริษัทจดักำรจะลงทนุในหนว่ย private equity โดยจะไม่มี
ขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขที่ท  ำใหผู้ล้งทนุเขำ้ผกูพนัมำกกวำ่ขอ้ตกลงจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่จะลงทนุ 
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในต่ำงประเทศ :  

ไม่มี  
 
3.14. อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวม :  
 
อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวมในประเทศและต่ำงประเทศ :  
 
บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืน หรือหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรพัยส์ินของกองทุนรวม ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุหรือส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัรำส่วนกำรลงทนุ บริษทัจดักำรลงทนุใหเ้ป็นไปตำมประกำศที่แกไ้ขดว้ย  

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2. หน่วย CIS ตำมที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1  ไม่เกิน 10% 

3. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผูร้บัฝำกหรือผูอ้อกตรำสำรมีลกัษณะ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
3.1 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
3.2 เป็นธนำคำรออมสิน ทัง้นี ้เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที่รฐับำลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

4. ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
4.1 เป็นตรำสำรหนี ้หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย
ไทย หรือสำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศที่ไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบ
ธุรกิจธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย 
4.2 เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้

ไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ  
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของตรำสำรทีล่งทนุใน benchmark + 5% 
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4.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
4.2.2 ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทั่วไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
4.2.3 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 วนั นบัแตว่นัทีล่งทนุ 
และไม่ไดมี้ลกัษณะตำม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูมี้ภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้ง
เป็นบคุคลดงันี ้
4.2.3.1 ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
4.2.3.2 ธนำคำรออมสิน  
4.2.3.3 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
4.2.3.4 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
4.2.3.5 บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั  
4.2.3.6 ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
4.2.3.7 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
4.2.3.8 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
4.2.3.9 บริษัทหลกัทรพัย ์
4.3 เสนอขำยในประเทศไทย  
4.4 มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
4.5 ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทนุ 
ตอ้งขึน้ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

5. ทรพัยส์ินดงันี ้
5.1 ตรำสำรทนุที่จดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบัผู้
ลงทนุทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทนุทีผู่อ้อกตรำสำรอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตทุี่อำจท ำใหมี้กำรเพิกถอนกำรเป็นหลกัทรพัยซ์ือ้ขำยใน 
SET) 
5.2 ตรำสำรทนุที่ออกโดยบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย ซึ่งหุน้ของบริษัท
ดงักล่ำวซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET 
(แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตทุี่อำจท ำใหมี้กำรเพิกถอน
หุน้ออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET) 
5.3 หุน้ที่อยู่ในระหว่ำง IPO เพ่ือกำรจดทะเบียนซือ้ขำยตำม 5.1 
5.4 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5 ธุรกรรมดงันี ้ที่คู่สญัญำมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.5.1 reverse repo 
5.6 หน่วย property ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
5.6.1 จดทะเบียนซือ้ขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพ่ือกำรจดทะเบียนซือ้ขำยใน
กระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทนุทั่วไปของ SET (แต่ไม่รวมถึงหน่วย
ดงักล่ำวที่อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรแกไ้ขเหตทุี่อำจท ำใหมี้กำรเพิกถอนหน่วย
ดงักล่ำวออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET) 
5.6.2 เป็นหน่วยของกองทนุที่ไม่ไดมี้ลกัษณะกระจำยกำรลงทนุในกิจกำร
โครงสรำ้งพืน้ฐำนอสงัหำริมทรพัย ์หรือสิทธิกำรเช่ำ แลว้แต่กรณี (diversified 
fund) ตำมแนวทำงที่ส  ำนกังำนก ำหนด 
5.7 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซือ้ขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพ่ือจด
ทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทนุทั่วไปของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตทุี่อำจท ำใหมี้กำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซือ้
ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย)  

รวมกนัไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน benchmark + 5% 
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5.8 หน่วย CIS ตำมที่ระบใุนขอ้ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ขอ้ 2 ที่จดทะเบียนซือ้ขำย
หรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพ่ือกำรจดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซือ้ขำย
หลกัทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทนุทั่วไปของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดงักล่ำวที่อยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรแกไ้ขเหตทุี่อำจท ำใหมี้กำรเพิก
ถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

6. หน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะกระจำยกำรลงทนุในกิจกำรโครงสรำ้ง
พืน้ฐำน อสงัหำริมทรพัย ์หรือสิทธิกำรเช่ำ แลว้แต่กรณี (diversified fund) 
ตำมแนวทำงทีส่  ำนกังำนก ำหนด และมีลกัษณะตำม 5.6.1 

ไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 15% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน benchmark + 5% 

7. ทรพัยส์ินอ่ืนนอกเหนือจำกที่ระบใุนขอ้ 1. – ขอ้ 6. (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมำยเหต ุ: ส ำหรบักำรลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุ ไม่มีขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั single entity limit 
ของผูร้บัฝำก หรือผูอ้อกตรำสำร 
  
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)  

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. กำรลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรเดียวกนัหรือกำร

เขำ้เป็นคูส่ญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกบับริษัทดงักล่ำว 
ไม่เกินอตัรำใดอตัรำหนึ่งดงันี ้แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกวำ่ 
(1) 25% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุ ใน benchmark + 10% 

หมำยเหต ุ: ส ำหรบักำรลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุ ไม่มีขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั group limit  

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit)  

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่นิติ

บคุคลตำมกฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในตำ่งประเทศของนิติบคุคล
ดงักล่ำว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย หรือคู่สญัญำ ดงันี ้
1.1 ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
1.2 ธนำคำรพำณิชย ์
1.3 บริษัทเงินทนุ 
1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5 บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยส์ินที่กองทนุไดร้บัโอนกรรมสิทธิ์มำจำกคู่สญัญำตำม 
reverse repo หรือ securities lending) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็น
กองทนุรวมที่มีอำยโุครงกำร < 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตำมรอบอำยุ
กองทนุ 
  
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใช่กบักองทนุรวมที่อำยโุครงกำรคงเหลือ 
< 6 เดือน ทัง้นี ้เฉพำะกองทนุรวมที่มีอำยโุครงกำร > 1 ปี 

2. ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุได้
ด ำเนินกำรใหมี้กำรรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรที่กฎหมำย
ก ำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุสำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได ้
2.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 
เดือน 
2.3 total SIP ตำมขอ้ 7 ของส่วนนี ้แตไ่ม่รวมถึงตรำสำรหนี ้หรือตรำสำรกึ่ง
หนีก้ึ่งทนุ ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
2.3.1 มีลกัษณะตำม 4.2 และ 4.5 ของขอ้ 4 ในส่วนที่ 1 : อตัรำส่วนกำร
ลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรอืคู่สญัญำ (single entity limit) 
2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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3. reverse repo ไม่เกิน 25% 
4. securities lending ไม่เกิน 25% 
5. หน่วย CIS ไม่เกิน 20% 
6. หน่วย property ไม่เกิน 15% 
7. total SIP ซึ่งไดแ้ก่ 

7.1 ทรพัยส์ินตำมขอ้ 7 ในส่วนที่ 1 : อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมผู้
ออกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 
7.2 ตรำสำรหนี ้หรือตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อที่ตวัตรำสำร
และ/หรือผูอ้อกตรำสำรทีต่  ่ำกวำ่ที่สำมำรถลงทนุได ้(non-investment 
grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

หมำยเหต ุ: ส ำหรบักำรลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุ ไม่มีขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั product limit 
  
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1. หุน้ของบริษัทรำยใดรำยหนึ่ง ทกุกองทนุรวม รวมกนัภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรรำยเดียวกนั ตอ้งมี

จ ำนวนหุน้ของบริษัทรวมกนั < 25% ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทนัน้  

2. ตรำสำรหนี ้และตรำสำรกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ของผูอ้อกรำยใด
รำยหนึ่ง (ไม่รวมถึงตรำสำรหนีภ้ำครฐัไทย) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงิน (financial liability) ของผูอ้อก
ตรำสำรรำยนัน้ ตำมที่เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีล่ำสดุ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรมีหนีส้ินทำงกำรเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลำบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรำกฏในงบกำรเงินล่ำสดุ บริษัทจดักำรอำจน ำ
มลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินดงักล่ำวมำรวมกบัมลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินตำมงบ
กำรเงินล่ำสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้ินทำงกำรเงินนัน้จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีกำร
เผยแพรเ่ป็นกำรทั่วไป และในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรไม่มีหนีส้ินทำงกำรเงินตำมที่
เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีล่ำสดุรวมถึงกรณียงัไม่ครบ
ก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร ใหใ้ชอ้ตัรำสว่นไม่เกิน 
1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้นีข้องผูอ้อกรำยนัน้เป็น
รำยครัง้ เวน้แต่ในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดมี้กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำร
เสนอขำยหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ให้
พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
2.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตรำสำรตำมขอ้นีโ้ดยเป็นตรำสำรที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี credit rating 
บริษัทจดักำรจะลงทนุเพ่ือกองทนุภำยใตก้ำรจดักำรของบริษทัจดักำรรำย
เดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำร
ดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แต่กรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไดมี้กำรยื่นแบบแสดงรำยกำร
ขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance 
program) ใหพ้ิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อตัรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรที่ออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน 
2. ธนำคำรออมสิน 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร 
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5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรพัย ์
10. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก 

3. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวมที่ออกหน่วยนัน้  
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้น
ดงันี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน  
(1) มีขนำดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง  

4. หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property ที่ออก
หน่วยนัน้ เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้โดย
ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน  
(1) มีขนำดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง  

5. หน่วย private equity ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย private equity ทัง้หมดของกองทนุ private 
equity 

  
ทัง้นี ้กำรค ำนวณสดัสว่นตำมนโยบำยกำรลงทนุและอตัรำส่วนกำรลงทนุ ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยกำรลงทนุของ
กองทนุ และ/หรือ ที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 
  
ส่วนที่ 5 : การด าเนินการเม่ือทรัพยสิ์นทีล่งทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
 
1.  ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด แต่ต่อมำทรพัยส์ินที่ลงทนุมีคณุสมบตัิที่เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตใุหข้ำด
คณุสมบตัิในกำรเป็นทรพัยส์ินที่กองทนุสำมำรถลงทนุไดอี้กต่อไป บรษิัทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1.1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุและวนัที่ทรพัยส์ินขำดคณุสมบตัิ และจดัส่งรำยงำนต่อผูด้แูล
ผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดกรณีดงักล่ำว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ีบ่ริษัทจดักำร  
 
(1.2)  จ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั แตต่อ้งไม่เกินกว่ำ 90 วนันบัแต่วนัที่
ทรพัยส์ินนัน้ขำดคณุสมบตัิ เวน้แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 4 ในส่วนนี ้
 
(1.3)  เม่ือบริษัทจดักำรสำมำรถจ ำหนำ่ยทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิ หรือทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิมีคณุสมบตัิเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดแลว้ บริษัทจดักำรตอ้งจดัท ำรำยงำนขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุในทรพัยส์ินดงักล่ำว รวมถึงวนัที่ไดจ้  ำหนำ่ย
ทรพัยส์ินนัน้ออกไปหรือวนัที่ทรพัยส์ินมีกำรเปลี่ยนแปลงคณุสมบตัิแลว้แต่กรณี และจะจดัส่งรำยงำนต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบั
แต่วนัที่เกิดกรณีดงักล่ำว 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ขำดคณุสมบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ (1.2) บริษัทจดักำรตอ้งจดัท ำรำยงำนขอ้มลูตำมวรรคหนึ่ง 
พรอ้มสำเหตทุี่ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำ
กำรนบัแตว่นัครบระยะเวลำดงักล่ำว 
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2. ในกรณีที่ทรพัยส์ินในขณะที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด แตต่่อมำกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ 
เป็นเวลำ 5 วนัท ำกำรติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุเพ่ิม บริษัทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(2.1) จดัท ำรำยงำนโดยระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุ และวนัที่กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุ และ
จดัส่งรำยงำนดงักล่ำวต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัครบระยะเวลำดงักล่ำว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ี่บรษิัทจดักำร  
 
(2.2) ไม่ลงทนุเพ่ิมเติมในทรพัยส์ินที่เกินอตัรำส่วนกำรลงทนุจนกว่ำจะสำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด เวน้แต่เป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมขอ้ 3 ในส่วนนี ้
 
(2.3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลำดงันี ้ 
เวน้แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 4 ในส่วนนี ้ 
(ก) 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมประเภททรพัยส์ิน (product limit) ส ำหรบักำร
ลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ตำมส่วนที่ 3 ในขอ้ 1 
(ข) 90 วนันบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ส ำหรบักรณีอ่ืนใดนอกเหนือจำกกรณีตำมขอ้ (2.3) (ก)  
 
(2.4) เม่ือบริษัทจดักำรแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดแลว้ บริษัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนขอ้มลูเกี่ยวกบัชื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำร
ลงทนุในทรพัยส์ินดงักลำ่ว รวมถึงวนัทีส่ำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุ แลว้แต่กรณี และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวต่อผูด้แูล
ผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่สำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุได ้ 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถแกไ้ขใหไ้ปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดตำมขอ้ (2.3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจดักำรตอ้งจดัท ำรำยงำนขอ้มลูตำม
วรรคหนึ่ง พรอ้มสำเหตทุี่ไม่สำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ
ผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว 
 
(2.5) ในกรณีที่กองทนุมีหุน้ของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมควำมมีส่วนไดเ้สียในกิจกำรที่ลงทนุ (concentration 
limit) ตำมที่ก ำหนดในสว่นที่ 4 นอกจำกกำรปฏิบตัติำม (2.1) (2.2) (2.3) และ (2.4) แลว้ บริษัทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงันีด้ว้ย 
(ก)  งดเวน้กำรใชส้ิทธิออกเสียงในหุน้จ ำนวนที่เกินอตัรำสว่นกำรลงทนุ เวน้แต่ กรณีจ ำเป็นและสมควรโดยไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
(ข)  ลดสดัสว่นกำรถือหุน้หรือลดกำรมีอ ำนำจควบคมุ หรือยื่นค ำขอผ่อนผนักำรท ำค ำเสนอซือ้ ในกรณีที่ทรพัยส์ินเป็นหุน้ของบริษัทจดทะเบียน และ
กำรไดม้ำซึ่งหุน้ของบริษัทดงักล่ำวเป็นผลใหก้องทนุไดม้ำหรือเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัทนัน้จนถึงหรือขำ้มจดุที่ตอ้งท ำค ำเสนอซือ้ 
 
3. ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุหรือขอ้ก ำหนดที่สำมำรถลงทนุไดโ้ดยชอบ แต่ต่อมำปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็น
เหตใุหไ้ม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุหรือขอ้ก ำหนดที่สำมำรถลงทนุไดโ้ดยชอบ บริษัทจดักำรอำจลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินดงักล่ำว
ต่อไปได ้
(3.1) กรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุหรือไดส้ิทธิจำกกำรเป็นผูถ้ือหลกัทรพัยต์ำมสดัส่วนที่มีอยู่เดิม เวน้แต่เป็นกรณีตำม (3.2) 
(3.2) กรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุหรือไดส้ิทธิตำม (3.1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรแกไ้ขอตัรำส่วนกำรลงทนุตำมประกำศที่เกี่ยวขอ้ง แต่ทัง้นี ้บริษทั
จดักำรตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขภำยในระยะเวลำดงักล่ำวดว้ย 
(3.3) กรณีที่กองทนุไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรบริจำค 
ในกรณีที่มีกำรลงทนุตำม (3.1) หรือ (3.3) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ 2 ในส่วนนี ้โดยอนโุลม 
 
4.  ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดท ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขเพ่ือใหก้ำรลงทนุเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในขอ้ 
1 (1.2) หรือขอ้ 2 (2.3) (ข) หรือบริษัทจดักำรมีควำมเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูล้งทนุ บริษัทจดักำรสำมำรถใชด้ลุยพินิจ
ด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมไดโ้ดยตอ้งค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั และตอ้งส่งรำยงำนเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรใน
เร่ืองดงักล่ำวต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผูถ้ือหน่วยลงทนุ และผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลำที่ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำว ทัง้นี ้ในกำรจดัส่งรำยงำนดงักลำ่วใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพรบ่นเว็บไซด์
ของบริษัทจดักำรแทนได ้



กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้แวล ู                                                                              31/05/2021   Page 22 

ส่วนที่ 6 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
 
1.  ในกรณีที่กองทนุมีสดัส่วนกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัต่อไปนี  ้ 
 
(1.1) จดัท ำรำยงำนเกี่ยวกบักำรลงทนุที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน พรอ้มทัง้เหตผุลที่ท  ำใหมี้กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ และ
จดัส่งรำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมทัง้จดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน ์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำร
ลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท้ี่บริษัทจดักำร  
 
(1.2) ด ำเนินกำรแกไ้ขใหส้ดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ หรือด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุ ทัง้นี ้ตำม
หลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในขอ้ 2 ในส่วนนี ้ 
  
2. ในกรณีที่กำรลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ ใหบ้ริษทัจดักำรด ำเนินกำรแกไ้ขสดัสว่น
กำรลงทนุของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุภำยใน 90 วนันบัแต่วนัทีส่ดัสว่นกำรลงทนุของกองทนุรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำร
ลงทนุ เวน้แต่บรษิัทจดักำรจะไดร้บัมตจิำกผูถ้ือหน่วยลงทนุใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว  
 
ในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมตำมวรรคหนึ่ง บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหมี้วิธีกำรในกำรใหส้ิทธิแกผู่ถ้ือหนว่ยลงทนุเดิมในกำรที่จะออกจำก
กองทนุรวมก่อนที่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลบงัคบัใช ้โดยวิธีกำรดงักล่ำวตอ้งมีระยะเวลำเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ รวมทัง้เม่ือไดร้บัมติจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุใหเ้ปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้ บริษัทจดักำรตอ้งงดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ(ถำ้ม)ี ทกุรำยจนกว่ำกำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่วจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีที่ครบก ำหนด 90 วนันบัแต่วนัที่สดัส่วน
กำรลงทนุไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุ แต่กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บริษทัจดักำรตอ้งไม่เสนอขำยหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพ่ิมเติม  
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : ไม่มี  
 
4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  
 
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
 
- บริษัทจดักำร 
- ATM 
- ไปรษณีย ์
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรื่อรบัซือ้คืน 
 
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

บริษัทจดักำรจะเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกใหแ้ก่ผูส้นใจลงทนุในรำคำหนว่ยลงทนุที่เสนอขำยหน่วยละ 10.00 บำท โดยก ำหนดระยะเวลำเสนอ
ขำยครัง้แรก ตำมวนัและเวลำที่ระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน โดยบริษัทจดักำรจะเสนอขำยเองและเสนอขำยผำ่นผูจ้ดัจ ำหน่ำย (ถำ้มี) และหรือตวัแทน (ถำ้
มี)  
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5.2.1 วิธีกำรขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
ผูส้นใจลงทนุสำมำรถขอรบัหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหนว่ยลงทนุ ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุไดท้ี่บริษัทจดักำร ผูจ้ัด
จ ำหน่ำย (ถำ้มี) และหรือตวัแทน (ถำ้ม)ี ที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำร ทกุวนัท ำกำร ในระหว่ำงเวลำท ำกำร  
 
5.2.2 วิธีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ  
 
5.2.2.1 บริษัทจดักำร  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยตวัเองที่บริษัทจดักำร ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท (หนึ่งหม่ืนบำท
ถว้น) โดยกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำงๆ ในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุและใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น ำใบค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่กรอกรำยละเอียดครบถว้นแลว้และเอกสำรหลกัฐำน เช่น ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (ส ำหรบับคุคลธรรมดำ) 
หรือหนงัสือรบัรอง และหนงัสือมอบอ ำนำจ (ส ำหรบันติิบคุคล) เป็นตน้ พรอ้มทัง้เงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนไปที่บริษัทจดักำร  
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป สั่งซือ้หน่วยลงทนุรว่มกนั บริษัทจดักำรจะจดแจง้ช่ือบคุคล 2 คนแรกในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ เป็นผูใ้ชส้ิทธิใน
ฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
5.2.2.2 ผูจ้ดัจ ำหน่ำย (ถำ้มี) / ตวัแทน (ถำ้มี)  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุดว้ยตวัเองที่ผูจ้ดัจ ำหน่ำย (ถำ้มี) และหรือ ตวัแทน (ถำ้มี) ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะต้องสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ำ
กว่ำ 10,000 บำท (หนึ่งหม่ืนบำทถว้น) โดยกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำงๆในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุและใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้น
ชดัเจน แลว้น ำใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่กรอกรำยละเอียดครบถว้นแลว้และเอกสำรหลกัฐำน เช่น ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชน (ส ำหรบับคุคลธรรมดำ) หรอืหนงัสือรบัรอง และหนงัสือมอบอ ำนำจ (ส ำหรบันิตบิคุคล) เป็นตน้พรอ้มทัง้เงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวน
ไปที่ผูจ้ดัจ ำหนำ่ย (ถำ้มี) และหรือตวัแทน (ถำ้มี)  
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป สั่งซือ้หน่วยลงทนุรว่มกนั บริษัทจดักำรจะจดแจง้ช่ือบคุคล 2 คนแรกในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ เป็นผูใ้ชส้ิทธิใน
ฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
5.2.2.3 ATM  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนเครื่องฝำกถอนเงินอตัโนมตัิ (เครื่อง ATM) ของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ดว้ยบตัร ATM ของ
ธนำคำร ไดภ้ำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก ระหว่ำงเวลำที่เครื่อง ATM เปิดใหบ้ริกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ภำยใตว้ิธีกำรและเง่ือนไขที่ บมจ.
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนด 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใชบ้ริกำร ATM ของธนำคำร (ถำ้มี) จะถือเป็นควำมรบัผิดชอบของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุครัง้ละไม่ต ่ำกวำ่ 10,000 บำท โดยปฏิบตัติำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่แสดงบนหนำ้จอของเครื่อง ATM 
จนครบทกุขัน้ตอน  
 
5.2.2.4 Tele-Bank  
-ไม่มี-  
 
5.2.2.5 ไปรษณีย ์ 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ต ่ำกว่ำ 10,000 บำท (หนึ่งหม่ืนบำท
ถว้น) และตอ้งกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำงๆ ในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหค้รบถว้นชดัเจน และแนบเอกสำร
หลกัฐำน เช่น ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (ส ำหรบับคุคลธรรมดำ) หรือหนงัสือรบัรอง และหนงัสือมอบอ ำนำจ (ส ำหรบันติิบคุคล) พรอ้มตั๋วแลก
เงินหรือเช็ค (ในเขตหกับญัชีเดียวกนั) ขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยบญัชีเงินฝำกทีบ่ริษัทจดักำรเปิดไวเ้พ่ือรบัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุ หรือดรำฟตท์ี่ระบุ
ว่ำสำมำรถเรียกเก็บเงินไดท้กุสำขำในเขตกรุงเทพฯ (กรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุอยู่ต่ำงจงัหวดั) โดยส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนถึงบริษัทจดักำร
ภำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก  
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ทัง้นี ้ภำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรจะถือเอำวนัที่ไดร้บัเอกสำรดงักล่ำวขำ้งตน้ครบถว้น และไดร้บัเงินจำกกำรเรียกเก็บเงินตำม
ตั๋วแลกเงิน เช็ค หรือดรำฟตท์ี่ส่งมำเรียบรอ้ยแลว้เป็นวนัที่ท  ำกำรขำยหนว่ยลงทนุ  
 
5.2.2.6 Internet  
-ไม่มี-  
 
5.2.2.7 หกับญัชี  
-ไม่มี-  
 
5.2.3 กำรรบัช ำระ และกำรเก็บรกัษำเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ  
 
5.2.3.1 บริษัทจดักำร  
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดักำรภำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก โดยช ำระเป็นเงินสด เช็ค หรือดรำฟต ์
โดยเช็คหรือดรำฟตด์งักล่ำวจะตอ้งลงวนัที่ที่สั่งซือ้และขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยบญัชีเงินฝำกที่บรษิัทจดักำรเปิดไวเ้พ่ือรบัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุ  
 
เม่ือบริษัทจดักำรไดร้บัช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุจำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ บริษัทจดักำรจะออกหลกัฐำนกำรรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้
หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนกำรช ำระเงิน ทัง้นี ้กำรจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณก์็ต่อเม่ือบริษัทจดักำรไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวน
แลว้ และสทิธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกที่นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูกำรซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุ
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้เท่ำนัน้  
 
ในกรณีที่เช็คหรือดรำฟตด์งักล่ำวถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรยกเลิกรำยกำรสั่งซือ้นัน้ และแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทรำบ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ พรอ้มใบยืนยนักำรซือ้หน่วยลงทนุ ใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษีส ำหรบั
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยทำงไปรษณียภ์ำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำ
เสนอขำยครัง้แรก  
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และขอคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ 
 
บริษัทจดักำรจะน ำเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุที่ไดร้บัจำกผูจ้องซือ้เขำ้บญัชีเงินฝำกที่บริษัทจดักำรเปิดไวเ้พ่ือรบัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุซึ่งบริษัทจดักำร
ไดเ้ปิดไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์และธนำคำรพำณิชยอ่ื์นภำยในระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรกหรือไม่เกินกว่ำ 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัปิด
กำรเสนอขำยครัง้แรก  
 
5.2.3.2 ผูจ้ดัจ ำหน่ำย (ถำ้มี) / ตวัแทน (ถำ้มี)  
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุไดท้ี่ผูจ้ดัจ ำหน่ำย (ถำ้มี) และหรือตวัแทน (ถำ้มี) ภำยในระยะเวลำเสนอขำยครั้งแรก โดย
ช ำระเป็นเงินสด เช็ค หรือดรำฟต ์โดยเช็คหรือดรำฟตด์งักล่ำวจะตอ้งลงวนัทีท่ี่สั่งซือ้และขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยบญัชีเงินฝำกที่บริษัทจดักำรเปิดไว้
เพ่ือรบัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุ  
เม่ือผูจ้ดัจ ำหน่ำย (ถำ้มี) และหรือ ตวัแทน (ถำ้มี) ไดร้บัช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุจำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำย (ถำ้มี) และหรือตวัแทน 
(ถำ้มี) จะออกหลกัฐำนกำรรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนกำรช ำระเงิน ทัง้นี ้กำรจองซือ้หน่วยลงทุนจะสมบรูณก์็
ต่อเม่ือผูจ้ดัจ ำหน่ำย (ถำ้มี) และหรือตวัแทน (ถำ้มี) ไดร้บัเงินคำ่จองซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนแลว้ และสิทธิของผู้ถอืหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำก
ที่นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูกำรซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้เท่ำนัน้  
 
ในกรณีที่เช็คหรือดรำฟตด์งักล่ำวถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน ผูจ้ดัจ ำหน่ำย (ถำ้มี) และหรือตวัแทน (ถำ้มี) จะด ำเนินกำรยกเลิกรำยกำรสั่งซือ้นัน้ และแจง้
ใหผู้ส้ั่งซือ้ทรำบ  
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นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ พรอ้มใบยืนยนักำรซือ้หน่วยลงทนุ ใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษีส ำหรบั
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยทำงไปรษณียภ์ำยใน 30 วนัท ำกำร นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำ
เสนอขำยครัง้แรก  
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และขอคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ 
 
5.2.3.3 ATM  
 
บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำจะท ำกำรหกัเงินจำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นค ำขอใชบ้ริกำร ATM ตำมจ ำนวนเงินที่สั่งซือ้
หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้ค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้ริกำร ATM (ถำ้มี) ตำมอตัรำที่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดทนัที ทัง้นี ้หำกเงินในบญัชีไม่เพียงพอ 
ธนำคำรจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้โดยไม่หกัจำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้  
 
เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสำรบนัทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ ์บริษทัจดักำรจะ
ถือหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณ ์และใชอ้ำ้งอิงได ้หำกใบบนัทึกรำยกำรของเครื่อง 
ATM นัน้หมด ผูส้ั่งซือ้จะไม่สำมำรถท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุได ้ 
 
กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนเครื่อง ATM จะสมบรูณต์่อเม่ือบริษัทจดักำร ไดร้บัเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุแลว้ และสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้
หลงัจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้เท่ำนัน้  
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผำ่นเครื่อง ATM จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และขอคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้เวน้แตไ่ดร้บัอนญุำตจำกบริษัทจดักำร
เป็นกรณีพิเศษ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุและหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำย (ถำ้มี) และหรือตวัแทน (ถำ้ม)ี ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุพรอ้มใบยืนยนักำรซือ้หน่วยลงทนุ ใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษีส ำหรบัคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่ งซือ้หน่วย
ลงทนุทำงไปรษณียภ์ำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก  
 
5.2.3.4 Tele-Bank  
-ไม่มี-  
 
5.2.3.5 ไปรษณีย ์ 
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุสำมำรถช ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์โดยช ำระเป็นตั๋วแลกเงิน เช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยบญัชีเงินฝำกที่บริษทั
จดักำรเปิดไวเ้พ่ือรบัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุ หรือ ช ำระโดยดรำฟตท์ี่ระบวุ่ำสำมำรถเรียกเก็บเงินไดท้กุสำขำในเขตกรุงเทพฯ (กรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุอยู่ต่ำงจงัหวดั)  
 
เม่ือบริษัทจดักำรไดร้บัเอกสำรครบถว้นและไดร้บัเงินจำกกำรเรียกเก็บเงินตำมตั๋วแลกเงิน เช็ค หรือดรำฟตท์ี่ส่งมำเรียบรอ้ยแล้ว  
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจำกที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุไดบ้นัทึกขอ้มลูกำรซือ้หน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือ
หน่วยลงทนุแลว้เท่ำนัน้  
 
ในกรณีที่เช็คหรือดรำฟตด์งักล่ำวถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรยกเลิกรำยกำรสั่งซือ้นัน้ และแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทรำบ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ พรอ้มใบยืนยนักำรซือ้หน่วยลงทนุ ใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษีส ำหรบั
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยทำงไปรษณียภ์ำยใน 30 วนัท ำกำร นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้สดุระยะเวลำ
เสนอขำยครัง้แรก  
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และขอคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ 
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5.2.3.6 Internet  
-ไม่มี-  
 
5.2.3.7 หกับญัชี  
-ไม่มี-  
 
5.2.4 กำรจดัสรรหน่วยลงทนุ  
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุตำมที่สั่งซือ้ หลงัจำกที่บริษัทจดักำรไดร้บัช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเต็มจ ำนวนแลว้  
 
ในกรณีที่กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัอนุมตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. กำรจดัสรรหน่วยลงทนุใหอ้ยู่ในดลุพินิจของบริษัทจดักำร โดยใชห้ลกักำร “สั่งซือ้ก่อน ไดก้่อน” ในกรณีที่สั่งซือ้พรอ้มกนัและมีหน่วยลงทนุไม่
เพียงพอต่อกำรจดัสรร จะพิจำรณำจดัสรรตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุที่สำมำรถจดัสรรไดใ้หแ้กผู่ส้ั่งซือ้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรพิจำรณำเห็นว่ำเพื่อเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องกองทนุรวม บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วย
ลงทนุแต่บำงส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้  
 
5.2.5 กำรคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกำรเสนอขำยครัง้แรกไม่ไดร้บักำรจดัสรรไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน และหรือในกรณีที่บริษัทจดักำรตอ้งยตุิโครงกำร 
เนื่องจำกไม่สำมำรถจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุไดต้ำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรและหรือผูจ้ดัจ ำหน่ำย (ถำ้มี) และหรือ
ตวัแทน (ถำ้มี) จะช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มดอกเบีย้ (ถำ้มี) คืนใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพำะสั่งจ่ำยในนำมผูส้ั่ งซือ้หน่วย
ลงทนุ และส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชีกองทนุภำยใน 1 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้สดุกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทนุครัง้แรกหรือวนัที่ยตุิโครงกำรแลว้แต่กรณี เวน้แต่บรษิัทจดักำรจะไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนใหด้ ำเนินกำรโครงกำรต่อไปได ้ 
 
5.2.6 เง่ือนไขกำรขำยหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะรบัหรือปฏเิสธกำรจองซือ้ตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใดๆ ในกรณีต่อไปนี ้เช่น  
5.2.6.1 กรณีที่ค  ำสั่งซือ้นัน้จะมีผลใหผู้ล้งทนุรำยใดถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
5.2.6.2 กรณีที่ค  ำสั่งซือ้โดยผูล้งทนุมีมลูค่ำมำกกวำ่ 10 ลำ้นบำท หรือเป็นผลใหผู้ล้งทนุดงักล่ำวถือหน่วยลงทนุมีมลูค่ำรวมแลว้ มำกกว่ำ 10 ลำ้น
บำท  
5.2.6.3 กรณีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่อำจไม่เป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุเดิมหรือก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกองทนุรวม  
5.2.6.4 กรณีที่บริษัทจดักำรทรำบว่ำเอกสำรหรือขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูล้งทนุไม่ถกูตอ้งตำมควำมเป็นจริง  
 
5.2.7 เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  
 
(1) กรณีบคุคลธรรมดำ  
ส ำเนำบตัรประชำชน ซึ่งลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
 
(2) กรณีนิติบคุคล  
ก) ส ำเนำหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณชิย ์ 
ข) ส ำเนำหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  
ค) ตวัอย่ำงลำยมือชื่อของผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขกำรลงนำม  
ง) ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนติิบคุคล  
จ) หนงัสือรบัรองของบริษัท และหนงัสอืมอบอ ำนำจ  
ทัง้นี ้เอกสำรดงักล่ำวจะตอ้งลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

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

6.2.1. วิธีกำรขอรบัหนงัสือชีช้วน ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ :  
 
ภำยหลงัจำกระยะเวลำเสนอขำยครัง้แรก ผูส้นใจสำมำรถขอรบัหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญัทีผู่ล้งทนุควรทรำบ ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ
ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ไดท้ี่บรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุ (ถำ้มี)  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูโครงกำรไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร และสถำนทีต่ิดต่อของผูส้นบัสนนุ (ถำ้มี) เพ่ือ
ประโยชนใ์นกำรแจกจ่ำยแกผู่ท้ี่สนใจจะลงทนุ  
 
6.2.2. วิธีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  
 
6.2.2.1. บริษัทจดักำร  
 
ผูส้นใจจะตอ้งสั่งซือ้เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ โดยช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินโอน ค ำสั่งหกับญัชี เช็ค หรือ
ดรำฟต ์ของธนำคำรทีส่ำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกบัส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุที่รบัค ำสั่งซือ้ หรือกำรช ำระเงินดว้ยวิธีกำรอ่ืนใดที่
อำจเพ่ิมเติมในภำยหลงัซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีสั่งซือ้ดว้ยเช็ค ผูส้ั่งซือ้
จะตอ้งลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสั่งซือ้ และขีดครอ่มสั่งจ่ำยในนำม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีหุน้แวล”ู ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็น
บญัชีออมทรพัย ์หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ.กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรำยวนัของ บมจ.ธนำคำรกรุง
ศรีอยธุยำ บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ.ธนำคำรยโูอบี ธนำคำร
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ บมจ.ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) บมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรทหำรไทย บมจ.ธนำคำรธนชำต บมจ.
ธนำคำร แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์เพื่อรำยยอ่ย บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม 
เม่ือเจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบเอกสำรและเงินค่ำสั่งซือ้ว่ำครบถว้นและถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งซือ้หนว่ยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำม
ถกูตอ้งแลว้แกผู่ส้ั่งซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐำนตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดย
ไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุ และค่ำซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถน ำเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ี่ธนำคำร
พำณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดกต็ำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่
น  ำค่ำซือ้หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลำ่วได ้โดยบรษิทัจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุทีค่  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรนัน้
ซึ่งไดร้บักำรรบัรองจำกผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุทีผู่ซ้ือ้จะไดร้บั  
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต ์หรือกำรช ำระดว้ยวิธีอ่ืนใดถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะระงบักำรขำยหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้นัน้
และจะด ำเนินกำรใหผู้ส้นบัสนนุแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทรำบทำงโทรศพัท ์หรือกำรสื่อสำรขอ้ควำมทำงอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail)  
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ในกำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใช่กรณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินเต็มมลูค่ำ
จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไม่ได ้ 
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่วำ่ดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได ้
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพจิำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท
จดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุท ำกำรเพ่ิมจ ำนวนหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้  
 
บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทนุทีค่  ำนวณไดเ้ม่ือสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำขำย และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่
ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
อนึ่ง มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำขำยหน่วยลงทนุจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองจำกผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
6.2.2.2. ผูส้นบัสนนุ :  
 
ผูส้นใจจะตอ้งสั่งซือ้เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ โดยช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินโอน ค ำสั่งหกับญัชี เช็ค หรือ
ดรำฟต ์ของธนำคำรทีส่ำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกบัส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุที่รบัค ำสั่งซือ้ หรือกำรช ำระเงินดว้ยวิธีกำรอ่ืนใดที่
อำจเพ่ิมเติมในภำยหลงัซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีสั่งซือ้ดว้ยเช็ค ผูส้ั่งซือ้
จะตอ้งลงวนัที่วนัเดียวกบัวนัสั่งซือ้ และขีดครอ่มสั่งจ่ำยในนำม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรีหุน้แวล”ู ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็น
บญัชีออมทรพัย ์หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ บลจ.กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือกระแสรำยวนัของ บมจ.ธนำคำรกรุง
ศรีอยธุยำ บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก ์สำขำกรุงเทพฯ บมจ.ธนำคำรยโูอบี ธนำคำร
ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ ้แบงกิง้ บมจ.ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) บมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรทหำรไทย บมจ.ธนำคำรธนชำต บมจ.
ธนำคำร แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์เพื่อรำยยอ่ย บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน หรือ บมจ. ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพิ่มเติม 
เม่ือเจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบเอกสำรและเงินค่ำสั่งซือ้ว่ำครบถว้นและถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งซือ้หนว่ยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำม
ถกูตอ้งแลว้แกผู่ส้ั่งซือ้ไวเ้ป็นหลกัฐำนตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดย
ไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรท ำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุ และค่ำซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวยงัไม่สำมำรถน ำเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ี่ธนำคำร
พำณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหำนคร ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดกต็ำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่
น  ำค่ำซือ้หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลำ่วได ้โดยบรษิทัจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุทีค่  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรนัน้
ซึ่งไดร้บักำรรบัรองจำกผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุทีผู่ซ้ือ้จะไดร้บั  
 
ในกรณีที่เช็ค ดรำฟต ์หรือกำรช ำระดว้ยวิธีอ่ืนใดถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะระงบักำรขำยหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้นัน้
และจะด ำเนินกำรใหผู้ส้นบัสนนุแจง้ใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุทรำบทำงโทรศพัท ์หรือกำรสื่อสำรขอ้ควำมทำงอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail)  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ หำกมิใช่กรณีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเงินเต็มมลูค่ำ
จะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดักำรไม่ได ้ 
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่วำ่ดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได ้
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพจิำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท
จดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุท ำกำรเพ่ิมจ ำนวนหนว่ยลงทนุในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้  
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บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทนุทีค่  ำนวณไดเ้ม่ือสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำขำย และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่
ผูซ้ือ้จะไดร้บั  
 
อนึ่ง มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำขำยหน่วยลงทนุจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองจำกผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
6.2.2.3 วิธีกำรซือ้ผ่ำนเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูส้ั่งซือ้สำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ ดว้ยบตัร ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ผ่ำน
เครื่อง ATM ของธนำคำรไดท้กุวนัระหว่ำงเวลำใหบ้ริกำร ATM ของธนำคำร โดยปฏิบตัติำมขัน้ตอน กำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอเครื่อง ATM จน
ครบทกุขัน้ตอน บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะท ำกำรหกัเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้ค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้ตัร ATM ขำ้มเขตหกับญัชีของ
ธนำคำร (ถำ้มี) จำกบญัชีเงินฝำกที่ไดร้ะบไุวใ้นค ำขอใชบ้ริกำรบตัร ATM ของธนำคำร ในทนัที ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำร
ท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรท ำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้
หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหนว่ยลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยดงักล่ำว ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ล้ว เป็น
เกณฑใ์นกำรค ำนวณหน่วยลงทนุ  
 
เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสำรบนัทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอย่ำงสมบรูณ ์บริษัทจดักำร
จะถือหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณ ์และใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผำ่นเครื่อง ATM จำกระบบงำนของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำนัน้ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุ
จะด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บั
แจง้จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อน
ปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.2.4 วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูส้ั่งซือ้สำมำรถขอใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ โดยกรอกแบบฟอรม์กำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ พรอ้มหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำก
ธนำคำรพำณิชย ์ในกรณีทีผู่ส้ ั่งซือ้มีควำมประสงคท์ี่จะช ำระค่ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำดว้ยบตัรเครดติซึ่งจะตอ้งปฏิบตัิตำมเงื่อนไขที่บริษัท
จดักำรก ำหนด ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกรอกรำยละเอียดในหนงัสือยืนยนักำรช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดิต ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่
รบัช ำระดว้ยบตัรเครดิต โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนจะด ำเนนิกำรใหมี้กำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนเงินรำยงวดในวนัที่ที่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุก ำหนดเพื่อเป็นค่ำซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีที่วนัดงักล่ำวเป็นวนัหยดุท ำกำร และผูถ้ือหน่วยลงทนุมิไดแ้จง้กำรเลื่อนกำรหกับญัชีเงินฝำก
หรือบญัชีบตัรเครดิตไวต้่อบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดติส ำหรบังวดดงักล่ำวในวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัไปทกุครัง้  
 
ในกำรก ำหนดงวดกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเลอืกซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำทกุสปัดำห ์ทกุเดือน หรืองวดอ่ืนใดตำม
ควำมประสงค ์ 
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำของผูส้ั่งซือ้ ในกรณีที่บริษัทจดักำรพบว่ำเอกสำรหรือขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูส้ั่งซือ้
ไม่ถกูตอ้งครบถว้น หรือ ในกรณีที่บริษทัจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตดงักล่ำวขำ้งตน้ 3 งวด ติดต่อกนั  
 
ข) กำรใหบ้ริกำร  
 
1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชบีตัรเครดิตแลว้แต่กรณี ในงวดแรก หลงัจำกที่ผูส้ั่งซือ้กรอกและยื่นแบบฟอรม์กำร
ซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ พรอ้มหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกหรือหนงัสือยนืยนักำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดิตครบถว้นแลว้ ไม่นอ้ย
กว่ำ 7 วนั  
 
2) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ สำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำเป็นรำยงวด ๆ ละ เท่ำ ๆ กนั โดยระบจุ ำนวนเงินที่ตอ้งกำรสั่งซือ้ในแต่ละงวดเป็น
จ ำนวนเงินบำทถว้น ขัน้ต ่ำ 1,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มี
มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจัดกำร  
 
3) บริษัทจดักำรจะหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือบญัชีบตัรเครดิตตำมหนงัสือยืนยนั
กำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุดว้ยบตัรเครดิต ในกรณีที่บรษิัทจดักำรไม่สำมำรถหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือบริษัท
จดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรทีผู่ส้ ั่งซือ้มีบญัชีบตัรเครดิตอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ ไม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุในงวดนัน้ และจะยกเลิกรำยกำรซือ้ของงวดดงักล่ำว ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตส ำหรบังวดถดัไปตำมปกติ  
 
4) บริษัทจดักำร จะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรทีส่ำมำรถผ่ำนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่ธนำคำร
พำณิชยใ์นเขตกรุงเทพมหำนครได ้ซึ่งเป็นรำคำที่รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณหน่วยลงทนุ  
 
5) นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำร จะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและ
ใบก ำกบัภำษีส ำหรบัค่ำธรรมเนียมกำรซือ้หน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณียภ์ำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรซือ้
ขำยหน่วยลงทนุ  
 
6) ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักล่ำว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยห์รือบญัชีบตัรเครดิตเทำ่นัน้ 
โดยเป็นค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยห์รือบริษทัผูอ้อกบตัรเครดิตเรียกเก็บ เม่ือมีค ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกหรือบญัชี
บตัรเครดิตแลว้แต่กรณี  
 
ค) เงื่อนไขกำรใหบ้ริกำร  
 
1) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไดห้กับญัชีเงินฝำกหรือบญัชีบตัรเครดิตของผูถ้ือหนว่ยแลว้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่สำมำรถเพิกถอนรำยกำรดงักล่ำวซึ่งเป็น
รำยกำรซือ้หน่วยลงทนุได ้ไม่ว่ำสำเหตใุด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและ
สมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถยกเลิกกำรใชบ้ริกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำได ้โดยแจง้ยกเลิกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำต่อบรษิัทจัดกำร บริษทั
จดักำรจะด ำเนินกำรยกเลิกกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยห์รือบญัชบีตัรเครดิตภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่ไดร้บักำรแจง้
ยกเลิกดงักล่ำวจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีกำรขอแกไ้ขรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำ ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะต้องแจง้กำรขอแกไ้ขต่อบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุ
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็โดยไม่ชกัชำ้  
 
3) ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบกำรใหบ้ริกำร บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่
ไดร้บัแจง้จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงกำรแกไ้ขที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด (ถำ้มี)  
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4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร 
ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
5) ผูล้งทนุสำมำรถขอใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจดักำร รวมถึงช่องทำงอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อผูล้งทนุ โดยใหมี้วิธีกำรขอใชบ้ริกำร ลกัษณะของกำรใหบ้ริกำร และเง่ือนไขกำรใหบ้ริกำร เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ
ช่องทำงนัน้ๆ  
 
6) ผูล้งทนุสำมำรถขอใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำโดยติดต่อกบัผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่มีบริกำรรบัค ำสั่งซื ้อหน่วย
ลงทนุแบบประจ ำ ทัง้นี ้กำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำดงักล่ำวอำจมีวิธีปฏิบตัิที่แตกตำ่งไปจำกกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำกบับรษิัทจดักำร
โดยตรง ผูล้งทนุจึงควรศกึษำรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุแบบประจ ำของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุใหเ้ขำ้ใจก่อนกำรลงทนุ 
 
6.2.2.5 วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอ
เอกสำรดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร หรือช ำระค่ำซือ้โดยกำรหกับญัชีบตัรเครดิต ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำม
ขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัส่งรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร ซึ่งผูถ้ือรหสั
ประจ ำตวัตอ้งเก็บรกัษำไวเ้ป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บคุคลที่มิใช่เจำ้ของรหสัประจ ำตวัของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุท ำรำยกำรผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง ผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนหมำยเลขโทรศพัทท์ีบ่ริษัท
จดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหนว่ยลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยดงักล่ำว ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ล้ว เป็น
เกณฑใ์นกำรค ำนวณหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่กำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไม่สำมำรถยืนยนักำรผ่ำนเงินเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ีธ่นำคำรพำณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหำนครได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำค่ำ
ซือ้หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลำ่วได ้โดยบรษิัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรนัน้ ซึ่ง
ไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรทีผู่ส้ ั่งซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำว  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งซือ้ ภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่ที่บรษิัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิง
เท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่ำ 1,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำร
สั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือสงวนสทิธิในกำรก ำหนดมลูคำ่สงูสดุของกำรท ำรำยกำรในแต่ละครัง้ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำ
ของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำก
ธนำคำรพำณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชไีม่เพียงพอ หรือบริษัทจดักำรไม่สำมำรถหกัเงินค่ำซือ้ไดห้รือรำยกำรค ำสั่งไม่สมบรูณไ์ม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด 
บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ำมปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักล่ำว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยเ์ท่ำนัน้ โดยเป็น
ค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยเ์รียกเก็บเม่ือมีค ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบโทรศัพท์
อตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้แลว้  
 
2) เม่ือผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งซือ้ สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรได้
เท่ำนัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ละอำ้งอิงได ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะ
ไดร้บัเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุเม่ือรำยกำรซือ้สมบรูณแ์ลว้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำก
ระบบกำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 
30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร 
ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.2.6 วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ
หรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำร
ดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร หรือช ำระค่ำซือ้โดยกำรหกับญัชีบตัรเครดติ ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนใน
หวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” และซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรกผ่ำนบริษัทจัดกำรหรือผูส้นบัสนนุก่อนทกุครัง้  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรจดัส่งรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรท ำรำยกำรผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร ซึ่งผูถ้ือรหสั
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ประจ ำตวัตอ้งเก็บรกัษำไวเ้ป็นควำมลบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจำ้ของรหสัประจ ำตวัของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุท ำรำยกำรผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเปลี่ยนแปลงรหสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดด้ว้ยตนเอง ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษทัจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บรษิัท
จดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดย
ระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดั
มำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหนว่ยลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยดงักล่ำว ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ล้ว เป็น
เกณฑใ์นกำรค ำนวณหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่กำรช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีหกับญัชีเงินฝำก ยงัไม่สำมำรถยืนยันกำรผ่ำนเงินเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวท้ีธ่นำคำรพำณิชย์
ในเขตกรุงเทพมหำนครได ้ไม่ว่ำดว้ยเหตใุดก็ตำม บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำวเป็นรำยกำรซือ้ในวนัที่น  ำค่ำ
ซือ้หน่วยลงทนุเขำ้บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุที่เปิดไวด้งักลำ่วได ้โดยบรษิัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรนัน้ ซึ่ง
ไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกับญัชีบตัรเครดิตหรือบริษัทจดักำรมิไดร้บัเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุจำกบริษัทบตัรเครดิตหรือธนำคำรทีผู่ส้ ั่งซือ้มี
บญัชีบตัรเครดติอยู่ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุดงักล่ำว  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งซือ้ ภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่ที่บรษิัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิง
เท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุ เป็นจ ำนวนเงินบำท โดยสั่งซือ้ขัน้ต ่ำ 1,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำร
สั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรก ำหนดมลูคำ่สงูสดุของ
กำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ จำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้ที่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำก
ธนำคำรพำณิชย ์ในกรณีที่เงินในบญัชไีม่เพียงพอ หรือบริษัทจดักำรไม่สำมำรถหกัเงินค่ำซือ้ไดห้รือรำยกำรค ำสั่งไม่สมบรูณไ์ม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด 
บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ำมปกติ  
 
อนึ่ง ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนบริกำรดงักล่ำว จะมีภำระเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยเ์ท่ำนัน้ โดยเป็น
ค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำและเง่ือนไขปกติที่ธนำคำรพำณิชยเ์รียกเก็บเม่ือมีค ำสั่งขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งซือ้หนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ต 
ทัง้นี ้ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้แลว้  
 
2) เม่ือผูส้ั่งซือ้กดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้และมีควำมประสงคจ์ะท ำกำรเพิกถอนรำยกำร จะตอ้งท ำกำรยกเลิกรำยกำรนัน้ภำยในเวลำ 15.30 น. ของ
วนัที่ท  ำรำยกำร ซึ่งถำ้เกินก ำหนดเวลำดงักล่ำวจะเพิกถอนรำยกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
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3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่พิมพอ์อกจำกระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำ
จำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ละอำ้งอิงได ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุเม่ือรำยกำรซือ้สมบรูณแ์ลว้  
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำก
ระบบกำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 
30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร 
ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.2.7 วิธีกำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ ในกรณีที่ผูส้ั่งซือ้ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุ จะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนทกุครัง้  
 
ผูล้งทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 บำท ในกำรสั่งซือ้แต่ละครัง้ โดยบมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำจะท ำกำรหกัเงินค่ำ
ซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มทัง้ค่ำธรรมเนียมกำรใหบ้ริกำร (ถำ้มี) จำกบญัชีเงินฝำกที่ไดร้ะบไุวใ้นทนัที ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำร
สั่งซือ้หน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือสงวนสิทธิในกำรก ำหนดมลูคำ่สงูสดุของ
กำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
ผูล้งทนุสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ ผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตที่บมจ. ธนำคำร
กรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ใหถ้ือวำ่เป็นกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำ
ภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ ซึ่ง
บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำขำยหน่วยลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยดงักล่ำว ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์น
กำรค ำนวณหน่วยลงทนุ  
 
ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไดช้  ำระเงินคำ่สั่งซือ้หน่วยลงทนุแลว้ไม่วำ่ดว้ยกรณีใดๆ จะเพิกถอนกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุและขอเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุคืนไม่ได ้
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรจองซือ้หน่วยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุย
พินิจของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อน
ปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
 
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้แวล ู                                                                              31/05/2021   Page 35 

6.2.2.8 กำรซือ้หน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรซือ้หน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อลงทุน 
โดยบริษัทจดักำรจะแจง้กำรเพ่ิมเติมช่องทำงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้้
ลงทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่
เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.3. กำรจดัสรรหน่วยลงทนุ :  
 
ในกรณีที่มีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุและหรือกรณีที่เป็นกองทนุปลำยทำงที่มีกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุซึ่งท ำใหก้ำรเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุที่
จ  ำหน่ำยไดส้  ำหรบักำรสั่งซือ้และหรือกำรสั่งสบัเปลี่ยนดงักล่ำว มีจ ำนวนเพ่ิมขึน้เกินกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุของโครงกำรที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บรษิัท
จดักำรจะท ำกำรจดัสรรหนว่ยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุที่สั่งซือ้และหรือสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้และหรือผูส้ั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ จนเต็มตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุของโครงกำรจดักำรที่ไดจ้ดทะเบยีนไว ้โดยในกรณีกำรสั่งซือ้ บริษัทจดักำรจะท ำกำรคืนเงินค่ำสั่งซือ้ที่
ไม่ไดร้บักำรจดัสรร โดยออกเป็นเช็คขีดครอ่มและจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ในใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือโอนเงินเขำ้บญัชีผู้ถือ
หน่วยลงทนุตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัจำกวนัทีส่ั่งซือ้โดยไม่มีดอกเบีย้ และในกรณีกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรลบหน่วยลงทนุจำกกองทนุตน้ทำง ตำมสดัส่วนที่ไดร้บัจดัสรรเขำ้กองทนุปลำยทำง  
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้ทำงโทรศพัทห์รือกำรสื่อสำรขอ้ควำมทำงอิเลก็ทรอนิกส ์(e-mail) ทกุครัง้แกผู่ส้ั่งซือ้หรือผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่
ไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุเต็มตำมจ ำนวนที่สั่งซือ้หรือสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
6.2.4. กำรคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุ  
 
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 6.2.3  
 
6.2.5. เงื่อนไขกำรขำยหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นกำรชั่วครำวหรอืถำวรก็ไดต้ำมที่บริษทัจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้ให้
ผูล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรใชส้ิทธิปิดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมทั้งประกำศ
ไวใ้นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  
 
(1) ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
 
(2) เพ่ือรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของกองทนุและผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุที่ถือหน่วยลงทนุอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจำรณำจำกมลูค่ำกำรสั่งซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทนุเป็นหลกั ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและจดักำรลงทนุ หรือไม่เป็นธรรมต่อผูถ้ือหน่วย
ลงทนุเดิม หรือก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกองทนุรวมได ้ 
 
(3) กรณีที่บริษัทจดักำรทรำบว่ำเอกสำรหรือขอ้มลูที่ไดร้บัจำกผูล้งทนุไม่ถกูตอ้งตำมควำมเป็นจริง หรือไม่เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
 
(4) บริษัทจดักำรมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของ
กองทนุกบัหรือเพ่ือประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท้ี่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรฐัอเมริกำ หรือบคุคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่
ในสหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยส์ินของบคุคลดงักลำ่วและบรษิัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำร
จึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำรสั่งซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลดงัที่
กล่ำวมำขำ้งตน้  
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ในกรณีที่บริษัทจดักำรไดจ้ ำหนำ่ยหน่วยลงทนุของโครงกำรจดักำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะ
ปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ  ำหน่ำยหนว่ยลงทนุไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบยีนไปจนกว่ำบรษิัทจดักำรจะ
เห็นสมควรที่จะท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำรไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ
ผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6.2.6. เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  
 
ในกรณีที่ยงัมิไดเ้ปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผูจ้องซือ้จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร เพื่อประโยชนใ์นกำรติดต่อท ำรำยกำรซือ้ ขำย
คืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุทกุกองทนุภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัทจดักำร โดยผูจ้องซือ้ตอ้งกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำงๆ ใน
ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุอย่ำงถกูตอ้งและตำมควำมจริงพรอ้มทัง้แนบเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชี ดงันี ้ 
 
กรณีบคุคลธรรมดำ  
 
ก) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึ่งลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
 
กรณีนิติบคุคล  
 
ก) ส ำเนำหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณชิยซ์ึ่งกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
ข) ส ำเนำหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  
ค) ตวัอย่ำงลำยมือชื่อกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม และหรือผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขกำรลงนำม  
ง) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิตบิคุคลซึ่งลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  
จ) หนงัสือมอบอ ำนำจในกรณีผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิตบิคุคลไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมที่ระบใุนหนงัสอืรับรองกระทรวงพำณิชย ์ 
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนั บรษิัทจดักำรจะจดแจง้ช่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้ เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนั
ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชกีองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเป็นผูร้บัเงินที่ไดจ้ำก
กำรขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผล (ถำ้มี)  
 
6.2.7. วนัและเวลำท ำกำรขำยหน่วยลงทนุ  
 
ผูส้นใจสำมำรถท ำกำรซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำร ผูส้นบัสนนุ หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร ไดท้กุวนัท ำกำรของธนำคำร
พำณิชย ์หรือ ตำมที่บริษัทจดักำร / ผูส้นบัสนนุ (ถำ้มี)ก ำหนด ภำยในเวลำ 15.30 น.  
 
6.3. กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดักำร 
- ATM 
- Internet 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรื่อรบัซือ้คืน 
- Tele-bank 
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7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

7.3. วิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

7.4.1. บริษัทจดักำร :  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยจะตอ้งสั่งขำยเป็นจ ำนวนหน่วยลงทนุไม่ต ่ำกวำ่ 100 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 
บำท ในกำรสั่งขำยคืนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำ 100 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวน
หน่วยลงทนุทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัท
จดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำ 100 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผูถ้ือ
หน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ไดเ้สร็จสิน้
สมบรูณแ์ลว้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่
มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนุน
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนักงำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุ ตำมวนัและเวลำในขอ้ 7.6.1 เร่ือง “วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุทีต่อ้งกำรขำยคืน 
เม่ือเจำ้หนำ้ที่ตรวจค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุว่ำถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้
แก่ผูส้ั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป  
 
บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทนุทีค่  ำนวณไดเ้ม่ือสิน้วนัท ำกำรที่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑค์ ำนวณรำคำรบัซือ้คืนโดยมลูค่ำหน่วยลงทนุ
และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
7.4.2. ผูส้นบัสนนุ :  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยจะตอ้งสั่งขำยเป็นจ ำนวนหน่วยลงทนุไม่ต ่ำกวำ่ 100 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 
บำท ในกำรสั่งขำยคืนแตล่ะครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำ 100 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวน
หน่วยลงทนุทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัท
จดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำทีป่รำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำ 100 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผูถ้ือ
หน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ไดเ้สร็จสิน้
สมบรูณแ์ลว้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่
มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนักงำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทผูส้นบัสนนุ ตำมวนัและเวลำในขอ้ 7.6.1 เร่ือง “วนัและเวลำทีท่  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ” โดย
กรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุทีต่อ้งกำรขำยคืน เม่ือเจำ้หนำ้ที่
ตรวจค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุวำ่ถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แกผู่้สั่งขำยคืน
หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป  
 
บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทุนทีค่  ำนวณไดเ้ม่ือสิน้วนัท ำกำรที่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑค์ ำนวณรำคำรบัซือ้คืน โดยมลูค่ำหน่วยลงทนุ
และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่วจะตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
7.4.3 วิธีกำรขำยคืนผำ่นเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุดว้ยบตัร ATM บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ผ่ำนเครื่อง ATM ของธนำคำรไดท้กุวนัระหวำ่งเวลำใหบ้ริกำร 
ATM ของธนำคำรโดยปฏบิตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอเครือ่ง ATM จนครบทกุขัน้ตอน  
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทุนภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำย
นัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้
ขำยถดัมำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยดงักล่ำว ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์
แลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสำรบนัทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอย่ำงสมบรูณ ์บริษัทจดักำร
จะถือหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ละใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนเครื่อง ATM จำกระบบงำน บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้
จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดย้ื่นค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดักำรและบริษัทจดักำรไม่สำมำรถรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยไดโ้ดยอยู่
ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรตำมหวัขอ้เร่ือง “กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคนืแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ” ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุอำจขอยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดใ้นระหวำ่งเวลำท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทีผู่ส้นบัสนนุทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุไดย้ื่นค ำสั่งขำยคืนหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้กำรยกเลิกค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณก์ต็่อเม่ือไดร้บัอนุมตัิจำกบริษัทจดักำรก่อน  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อน
ปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.4 วิธีกำรขำยคืนผำ่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร (Tele-bank)  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
โทรศพัทอ์ตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และ/หรือหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย ์(ถำ้มี) ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำร
ก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักลำ่วไดท้ี่บริษัทจดักำร  
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ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ สำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ผ่ำนหมำยเลขโทรศพัทท์ีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำย
นัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้
ขำยถดัมำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยดงักล่ำว ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์
แลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 100 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอ
สงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำและ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือ
สงวนสิทธิในกำรก ำหนดมลูค่ำสงูสดุของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ
เป็นผลใหจ้ ำนวนหนว่ยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำ 100 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกวำ่จ ำนวนหนว่ย
ลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมด
เท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่นัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำ 100 หน่วย 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนักงำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัขอ้ “กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุจ ำนวนนัน้  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุ ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและ
ใบก ำกบัภำษีส ำหรบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ หรือรบัเป็นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 14.1  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นทำง
ระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้งภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งขำยคนื สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำ
รำยกำรไดเ้ท่ำนัน้ บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่กบับรษิทัจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
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4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำก
ระบบกำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 
30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยงัไม่เปิดใหบ้ริกำรขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร จนกว่ำบริษัทจดักำรจะพรอ้ม
ใหบ้ริกำรได ้โดยจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร 
ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
7.4.5 วิธีกำรขำยคืนผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร (Internet)  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และ/หรือหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชย ์(ถำ้มี) ตำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่ง
สำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่ริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ สำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำย
นัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้
ขำยถดัมำ ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยดงักล่ำว ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์
แลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 100 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 บำท ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอ
สงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำและ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือ
สงวนสิทธิในกำรก ำหนดมลูค่ำสงูสดุของกำรท ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ
เป็นผลใหจ้ ำนวนหนว่ยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำ 100 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกวำ่จ ำนวนหนว่ย
ลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมด
เท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่นัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำ 100 หน่วย 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนักงำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัขอ้ “กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
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นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุจ ำนวนนัน้  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุ ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและ
ใบก ำกบัภำษีส ำหรบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย ์ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ หรือรบัเป็นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 14.1  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบ
อินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้งภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่พิมพอ์อกจำกระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำ
จำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำก
ระบบกำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 
30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะยงัไม่เปิดใหบ้ริกำรขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จนกว่ำบริษัทจดักำรจะพรอ้ม
ใหบ้ริกำรได ้โดยจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมถึงสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
6) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร 
ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.6 วิธีกำรขำยคืนผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ (Internet)  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำน
ระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ี่บมจ. ธนำคำรกรุง
ศรีอยธุยำ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ เป็นจ ำนวนหน่วยขัน้ต ่ำ 100 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 บำท ในกำรสั่งขำยคนืแต่
ละครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหนว่ยลงทนุคงเหลือต ่ำกว่ำ 100 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหนว่ย
ลงทนุประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอด
คงเหลือของหน่วยลงทนุต ่ำกว่ำ 100 หน่วย บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำ
รำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ำ่ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัท
จดักำร  
 
บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือใน
กรณีที่ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักล่ำวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศ
ไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเป็น
จ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
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ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่ 
บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
กำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด ใหถ้ือว่ำเป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ โดยระยะเวลำ
ภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรซือ้ขำยถดัมำ  
 
ซึ่งบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่ค  ำนวณได ้ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยดงักล่ำว ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ เป็น
เกณฑใ์นกำรค ำนวณค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ  
 
เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุไม่ได ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บั
แจง้จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อน
ปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.7 กำรขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อ
ลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้กำรเพ่ิมเติมช่องทำงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำร และปิด
ประกำศใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและ/หรอืผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำร  
 
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถท ำกำรขำยคนืหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำร ผูส้นบัสนนุ หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร ไดท้กุวันท ำกำร
ของธนำคำรพำณิชย ์หรือ ตำมที่บริษทัจดักำร / ผูส้นบัสนนุ (ถำ้มี) ภำยในเวลำ 15.30 น.  
 
7.6.2. กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
(1) โอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งใหโ้อนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเขำ้บญัชีเงินฝำกได ้โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเขำ้
บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงิน
ผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
ในกรณีเป็นกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยส์  ำนกังำนนอกเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
ใหบ้ริกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกเฉพำะที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เท่ำนัน้  
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ในกำรรบัเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกนี ้ถำ้หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีที่ไดแ้จง้ไวไ้ม่ว่ำดว้ยกรณี
ใดๆ บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุสั่งจ่ำยผูถ้ือหน่วยลงทนุและจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ในสมดุ
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 
 
(2) รบัเช็คทำงไปรษณีย ์ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจสั่งใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรบัเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมช่ือและที่อยู่ใน
สมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งบริษทัจดักำรจะน ำส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น 
กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 
 
(3) รบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุอ่ืน  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจสั่งใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนนุอ่ืนที่
มิใช่ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ซึ่งสำมำรถรบัไดภ้ำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
ไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เชน่ กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้ม
เพย ์(PromptPay) เป็นตน้  
 
7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

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

กองทนุนีจ้ดัอยู่ในกลุ่มกองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด”์ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุระหว่ำงกองทนุไดภ้ำยในกลุ่มกองทนุ “กรุงศรีไทย
แลนด”์ ซึ่งอยู่ภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัทจดักำรเท่ำนัน้ กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่ำวหมำยถึง กำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุหนึ่ง 
(“กองทนุตน้ทำง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุปลำยทำง”) ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร โดยบริษัทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคนืซึ่งไดห้กัคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ (ถำ้มี) เพื่อน ำไปช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุกองทุนปลำยทำง ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนญุำตใหมี้กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่ำงกองทนุบำงกองทนุก็ไดโ้ดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุในกำรขำยคนืหน่วยลงทนุในกองทนุตน้ทำง และสทิธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุในกำรซือ้หน่วยลงทนุในกองทนุปลำยทำง จะ
เกิดขึน้หลงัจำกที่ไดมี้กำรบนัทึกขอ้มลูกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุลงในระบบของนำยทะเบียนแลว้เท่ำนัน้  
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรปิดใหบ้ริกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นกำรชั่วครำวและ/หรือถำวรใน
กรณีที่บริษัทจดักำรเห็นว่ำไม่เป็นประโยชนส์งูสดุ หรือมีผลกระทบในทำงลบต่อกองทนุและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อควำม
รบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษทัจดักำร โดยจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำรก่อนกำรใชส้ิทธิในกำรปิดรบัค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุ  
 
8.2.1 วนัและเวลำในกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำร ผูส้นบัสนนุ หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร ได้ทกุวนัท ำ
กำรของธนำคำรพำณิชย ์หรือ ตำมที่บริษัทจดักำร / ผูส้นบัสนนุ (ถำ้มี) ภำยในเวลำ 15.30 น.  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะท ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ที่กองทนุปลำยทำงในวนัท ำกำรก่อนวนัที่กองทนุปลำยทำงจะไดร้บัเงินจำกกำรสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุจำกกองทนุตน้ทำง  
 
8.2.2 รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใชม้ลูคำ่หน่วยลงทนุดงัต่อไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดรำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(1) กรณีเป็นกองทนุตน้ทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจำกกองทนุ จะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พื่อค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนของวนั
ท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทำง หกัดว้ย คำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุตน้ทำง (ถำ้มี)และค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้
มี)  
 
(2) กรณีเป็นกองทนุปลำยทำง กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเขำ้กองทนุ จะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำขำยของวนัท ำกำร
ก่อนวนัที่กองทนุปลำยทำงจะไดร้บัเงินจำกกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุจำกกองทนุตน้ทำง บวกดว้ย ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของ
กองทนุปลำยทำง (ถำ้มี) และค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
 
8.2.3 วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยใหร้ะบุจ ำนวนหนว่ยลงทนุขัน้ต ่ำในกำรสบัเปลี่ยนไม่ต ่ำ
กว่ำ 100 หน่วย หรือ เป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำ 1,000 บำท ในกำรสั่งสบัเปลีย่นแต่ละครัง้ ในกรณีที่กำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวน
หน่วยลงทนุคงเหลือต ำ่กว่ำ 100 หน่วย หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรสบัเปลี่ยน มำกกว่ำจ ำนวนหนว่ยลงทนุทีป่รำกฏ
อยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษทัจดักำรจะถือว่ำผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่
ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ และในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทนุต ำ่กว่ำ 100 หน่วย บริษัทจดักำร
ขอสงวนสิทธิที่จะรบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้หมด เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ ภำยใตว้ิธีกำรที่บริษทั
จดักำรเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรใหท้ ำรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดย
ไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำและ/หรือปรบัลดมลูคำ่ขัน้ต ่ำของกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และ/หรือสงวนสทิธิในกำรก ำหนดมลูค่ำสงูสดุของกำรท ำรำยกำรใน
แต่ละครัง้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือใน
กรณีที่ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักล่ำวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศ
ไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
เป็นจ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ในกรณีของกองทนุปลำยทำง ผูถ้ือหนว่ยลงทนุจะไดร้บักำรยกเวน้ขอ้จ ำกดัจ ำนวนเงินขัน้ต ำ่ในกำรซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ระบใุนหวัขอ้ “กำรสั่งซือ้
หน่วยลงทนุ”  
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ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งสบัเปลีย่นนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
เวน้แต่จะไดร้บัอนญุำตจำกบรษิัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
(1) วิธีกำรสบัเปลี่ยนที่บรษิัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุไดท้กุวนัท ำกำรซือ้ขำยในเวลำท ำกำร โดยกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ 
ในค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งกำรสบัเปลี่ยน เม่ือเจำ้หนำ้ที่ตรวจค ำสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุวำ่ถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไว้เป็น
หลกัฐำนต่อไป  
 
(2) วิธีกำรสบัเปลี่ยนผำ่นเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถท ำรำยกำรดว้ยบตัร ATM บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ผ่ำนค ำสั่งของเครื่อง ATM ของธนำคำรไดท้กุวนัระหว่ำงเวลำ
ใหบ้ริกำร ATM ของธนำคำรโดยปฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอเครื่อง ATM จนครบทกุขัน้ตอน  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็น
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำร
สบัเปลี่ยนก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตำมที่ก ำหนดในหวัขอ้ 
8.2.2 “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ  
 
เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่อง ATM เป็นเพียงเอกสำรบนัทึกรำยกำรเท่ำนัน้ ไม่ใช่หลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรอย่ำงสมบรูณ ์บริษัทจดักำร
จะถือหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบั บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เป็นหลกัฐำนในกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ละใชอ้ำ้งอิง  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นเครื่อง ATM จำกระบบงำน บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุ
จะด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัที่ไดร้บั
แจง้จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะแจง้ใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุท ำกำรตรวจสอบรำยกำรทัง้หมดกบัสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและหำกถกูตอ้งก็จะด ำเนินกำร
ใหน้ำยทะเบียนหนว่ยลงทนุยกเลิกหนว่ยลงทนุของกองทนุตน้ทำงเท่ำกบัจ ำนวนที่ระบไุวใ้นค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุและเพ่ิมจ ำนวนหนว่ยลงทุน
กองทนุปลำยทำงเท่ำกบัจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ค  ำนวณไดต้ำมหลกัเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ”  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร ก่อน
ปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไวใ้นระบบโทรศพัทข์องบริษัทจดักำร  
 
(3) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผำ่นระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัขิองบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
โทรศพัทอ์ตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว้ ซึ่ง
สำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่ริษัทจดักำร  
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ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผ่ำนหมำยเลขโทรศพัทท์ีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท ำ
กำรสบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. 
ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบรษิัทจดักำรจะใชร้ำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตำมที่ก ำหนดในหวัขอ้ 8.2.2 “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณี
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฎอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือใน
กรณีที่ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักล่ำวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศ
ไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
เป็นจ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ผ่ำนทำงระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ ทัง้นี ้ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยน
แลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ เวน้แต่จะได้รบัอนญุำต
จำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกเครื่องอิเล็กทรอนิกสอ์ตัโนมตัิหรือเครื่องโทรสำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยน สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำ
รำยกำรไดเ้ท่ำนัน้ บรษิัทจดักำรจะพิจำรณำจำกหลกัฐำนทีป่รำกฏอยู่กบับรษิทัจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำก
ระบบกำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 
30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร 
ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไวใ้นระบบโทรศพัทข์องบริษัท
จดักำร  
 
(4) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษทัจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัท์
อตัโนมตัิหรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอ
เอกสำรดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร  
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ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ในกรณีที่กองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ 
 
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด เป็นกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุในวนัท ำ
กำรสบัเปลี่ยนนัน้ โดยระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แต่หลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. 
ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบรษิัทจดักำรจะใชร้ำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตำมที่ก ำหนดในหวัขอ้ 8.2.2 “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณี
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตห้ลกัฐำนทีป่รำกฎอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็น
หลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้ง ภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งสบัเปลี่ยนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทุนไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้ เวน้แต่จะไดร้บัอนญุำต
จำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่ออกจำกระบบอินเทอรเ์น็ตของผูส้ั่งสบัเปลี่ยน สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ท่ำนัน้ บรษิัทจดักำร
จะพิจำรณำจำกหลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรที่สมบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำก
ระบบกำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 
30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำร 
ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมทัง้ประกำศไวใ้นระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัท
จดักำร  
 
(5) วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำน
ระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ี่บมจ. ธนำคำรกรุง
ศรีอยธุยำ  
 
ในกรณีกองทนุนีเ้ป็นกองทนุตน้ทำง ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำย
หน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัิตำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรที่ระบบุนหนำ้จอระบบ
อินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ  
 
กำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยในเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนใด ใหถ้ือว่ำเป็นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนนัน้ 
โดยระยะเวลำภำยใน 15.30 น. ดงักล่ำว จะนบัตัง้แตห่ลงัเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนก่อนหนำ้ จนถึงเวลำ 15.30 น. ของวนัท ำกำร
สบัเปลี่ยนถดัมำ โดยบริษทัจดักำรจะใชร้ำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตำมที่ก ำหนดในหวัขอ้ 8.2.2 “รำคำขำยและรบัซือ้คืนกรณีสบัเปลี่ยนหน่วย
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ลงทนุ” ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำน
ขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักล่ำวหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดย
จะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งสบัเปลีย่นนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บั
แจง้จำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(6) กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อ
ลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้กำรเพ่ิมเติมช่องทำงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ ล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำร และปิด
ประกำศใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 3 วนัท ำกำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษทัจดักำรและ/หรอืผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทน บริษัท
จดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้ 
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดมี้ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้นกรณี
ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำมีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหนำ่ย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของ
กองทนุเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
 
(2) มีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไวแ้ลว้ แต่ในช่วงระยะเวลำที่บรษิัทจดักำรยงัไม่ไดช้ ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษัท
จดักำรพบว่ำรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่ำวไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและ
รำยงำนกำรชดเชยรำคำโดยรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไปและคิด
เป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ถกูตอ้ง  
 
(3) มีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้ับรอง
ขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้ต่ำงจำกรำคำรบัซือ้คืนหนว่ย
ลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
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กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินคำ่ขำยคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุตำม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดักำรอำจเลื่อนไดไ้ม่เกิน 10 วนั ท ำกำร
นบัตัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัที่มีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรผ่อนผนั
ดงักล่ำวไม่รวมกรณีตำม (1) และบริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ประกำศกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำรและสถำนที่ตดิต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุทีใ่ช้
ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ และแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดมี้ค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุทรำบโดยพลนั  
 
(2) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ำรำยงำนในเรื่องดงักล่ำว พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนกำรไดร้บัควำม
เห็นชอบหรือกำรรบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั โดยบรษิัทจดักำรอำจมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรดงักลำ่วแทนก็ได ้ 
 
(3) ในระหว่ำงทีบ่ริษัทจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุนัน้หำกถึงวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุวนัอ่ืน และมีผูถ้ือหน่วยลงทนุ
สั่งขำยคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดักำรจะตอ้งรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะตอ้งช ำระเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุแกผู่้ถือหน่วยลงทนุ
ที่ยงัคำ้งอยู่ใหเ้สรจ็สิน้ก่อน แลว้จึงช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุที่สั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุในวนันัน้ ๆ ต่อไป  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได ้เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้
 
(1) ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ  
 
(2) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ซึ่ง
ใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แตจ่ะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม  
(ค) มีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(3) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่ล้งทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้ 
(ก) บริษัทจดักำรมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรอืควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำย
ไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ  
2. กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรรำ้ย  
3. กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัติำมค ำสั่งเกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย 
(ข) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั  
 
(4) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลีย่นใหบ้ริษัทจดักำรรำยอ่ืนเขำ้บริหำรจดักำรกองทนุรวมภำยใตก้ำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจัดกำร
รำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพยีงพอของเงินกองทนุไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรด ำรง
เงินกองทนุของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัยแ์ละ
กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ซึ่งใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร  
 
(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวมตำมขอ้ 22.1.7 ในส่วนขอ้ผกูพนั 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้แวล ู                                                                              31/05/2021   Page 50 

11.2 เม่ือปรำกฏเหตตุำมขอ้ 11.1 และบริษัทจดักำรประสงคจ์ะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำย
คืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุโดยพลนั และหำกเป็นเหตตุำมขอ้ 11.1 (1) (2) หรือ (4) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุ
รบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
 
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคนื หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพรอ้ม
ทัง้แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมนัน้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ตำมขอ้ 11.1 (1) (2) และ (4) เกิน 1 วนัท ำกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ก่อนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ  
 
(ก) รำยงำนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ย
ก่อนวนัรำยงำนนัน้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
(ข) แจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ ใหท้รำบถึงกำรเปิดขำยหรือรบัซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 
 
11.3 บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทพบวำ่รำคำขำย
หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งตัง้แต่ 1 สตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ได้
รบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ
ไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรหยดุขำยหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุรบัค ำ
สั่งซือ้ หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยวธีิกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.4 ในกรณีที่วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดป้ระกำศก ำหนดใหเ้ป็นวนัหยดุท ำกำร
ของบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ บริษทัจดักำรจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน และค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุส ำหรบัวนัดงักล่ำว และแจง้ใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้เกี่ยวกบักำรหยดุรบัค ำสั่งในกรณีดงักลำ่วไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำรก่อนถึงวนัหยดุท ำกำรกรณีพิเศษนัน้ โดยกำรปิด
ประกำศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรทกุแห่งของบริษัท รวมทัง้จดัใหมี้ประกำศดงักล่ำวไว ้ณ สถำนที่ตดิต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุทีใ่ชเ้ป็นสถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ (ถำ้มี)  
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือรกัษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของประเทศ หรือเพ่ือรกัษำ
เสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศใหบ้รษิัทจดักำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นกำรชั่วครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัควำมเห็น
ชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ใหข้ยำยระยะเวลำหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุออกไปได้ 
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13. เง่ือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุไดต้ำมปกติ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งประสงคจ์ะโอนหนว่ยลงทนุจะตอ้งยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรและ/หรือผำ่นผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ (ถำ้มี)  
 
ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนไดบ้นัทึกชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทนุแลว้ ซึ่งนำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำ
กำร นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : ไม่จ่ำย  
 
14.2. หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินปันผล :  
ไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล  
 
14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ :  
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่ประมำณกำรไดท้ี่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.3861 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดขำ้งตน้ ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และ
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
 
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทุนรวม  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
   
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.0856 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
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15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1672 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
   
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ไม่มี  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ1.0700ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุที่เสนอขำยไดภ้ำยในระยะเวลำเสนอ
ขำยครัง้แรก โดยในทำงบญัชีจะตดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยกองทนุเฉลี่ยเทำ่กนัทกุวนัตลอดระยะเวลำตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทุนรวม 
จนถึงวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีที่ 3 (วนัที่ 31 พฤษภำคม 2550) 
 
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ1.0700ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำและประชำสมัพนัธก์องทนุรวม และค่ำสื่อโฆษณำและประชำสมัพนัธก์องทนุ
รวม ตลอดจนกำรจดัสมัมนำแนะน ำกองทนุและค่ำใชจ้่ำยในกำรเซ็นสญัญำต่ำง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบักองทนุรวม 
 
(1.1) ในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก - จะเรียกเก็บจำกกองทนุเม่ือมีค่ำใชจ้่ำยเกิดขึน้ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีจะตดัจ่ำยเป็น
ค่ำใชจ้่ำยกองทนุเฉลี่ยเท่ำกนัทกุวนัตลอดระยะเวลำตัง้แต่วนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม จนถึงวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีที่ 3 (วนัที่ 31 
พฤษภำคม 2550) ทัง้นี ้ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวขำ้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ของจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
(1.2) ภำยหลงัเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก - จะเรียกเกบ็จำกกองทนุเม่ือมีค่ำใชจ้่ำยเกิดขึน้ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีจะตดัจ่ำยเป็น
ค่ำใชจ้่ำยของกองทนุเฉลี่ยเท่ำกนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่จะไดร้บัประโยชนจ์ำกค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยดงักลำ่วขึน้ 
ทัง้นี ้ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวขำ้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 
 
(2) ค่ำจดัท ำ จดัพิมพ ์รำยงำนหนงัสือบอกกล่ำว ประกำศ และรำยงำนตำ่ง ๆ รวมถึงกำรลงประกำศในหนงัสือพิมพร์ำยวนั และหรือข่ำวสำรถึงผูถ้ือ
หน่วยลงทนุที่บรษิัทจดักำรจดัท ำ หรือมีหนำ้ที่จดัท ำขึน้ตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือกฎหมำยก ำหนด 
ตำมที่จ่ำยจริง 
 
(3) ค่ำจดัท ำ จดัพิมพ ์และค่ำแปลหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ แบบฟอรม์ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ แบบฟอรม์ใบค ำสั่งซือ้และขำยหน่วย
ลงทนุ ใบยืนยนักำรซือ้และขำยหนว่ยลงทนุ หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุหรือใบหน่วยลงทนุหรือสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ
แบบฟอรม์อ่ืนๆ เกี่ยวกบักองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง 
 
(4) ค่ำไปรษณียำกรส ำหรบักำรส่งเอกสำรและรำยงำนตำ่ง ๆ หรือหนงัสือโตต้อบและติดต่อกบัผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมที่จ่ำยจริง 
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(5) ค่ำจดัเตรียม ค่ำจดัท ำ ค่ำจดัพิมพ ์ค่ำวสัด ุเอกสำร และรำยงำนใด ๆ รวมทัง้ ค่ำบริกำรเตรียมกำรจดัส่ง และค่ำบริกำรพิมพใ์บจ่ำหนำ้ซอง ถึงผู้
ถือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุรวมโดยตรง ตำมที่จ่ำยจริง 
 
(6) ค่ำอำกรแสตมป์ และคำ่นำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุรวมตำมที่จ่ำยจริง 
 
(7) ค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในกำรจดักำรกองทนุรวม เช่น ค่ำที่ปรกึษำกฎหมำย คำ่ใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี และ ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ อนั
เกี่ยวเนื่องกบักำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำย หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศก ำหนด เป็นตน้ ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(8) ค่ำใชจ้่ำยอนัเกี่ยวเนื่องจำกกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือกำรเปลี่ยนประเภทโครงกำร เช่น กำรลงประกำศหนงัสือพิมพ ์กำรจดัประชมุผู้ถือ
หน่วยลงทนุ กำรท ำเอกสำรแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุ กำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือ ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้จำกกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรือ
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เป็นตน้ ตำมที่จ่ำยจริง 
 
(9) ค่ำใชจ้่ำย (ถำ้มี) ในกำรด ำเนินคดขีองผูดู้แลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่ หรือเรียกค่ำสินไหม ทดแทนควำมเสียหำย
จำกบริษัทจดักำร เพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง 
 
(10) ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรตดิตำมทวงถำม หรือกำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรบัช ำระหนีใ้ด ๆ ของกองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง 
 
(11) ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดจำกกำรจ่ำยเงินปันผล (ถำ้มี) 
 
(12) ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุรวมในกำรใชบ้ริกำร เช่น ค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้ริกำร INFO-BANKING ค่ำสมดุเช็ค ตำมที่
จ่ำยจริง 
 
(13) ค่ำตอบแทนผูช้  ำระบญัชี และผูด้แูลผลประโยชนใ์นระหว่ำงกำรช ำระบญัชีกองทนุรวมจนถึงกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(14) ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรรบัจ ำนองอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อเป็นหลกัประกนักำรลงทนุของกองทนุรวม ตำมที่จ่ำยจริง 
 
หมำยเหต ุ:  
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้  
 
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุในช่วงแรก ทัง้นี ้บริษัทจดักำรสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำย
หน่วยลงทนุไม่เกินอตัรำดงักล่ำวโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ บรษิทัจดักำรจะแจง้อตัรำค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบ
ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ส ำนกังำนใหญ่ และส ำนกังำนสำขำของตวัแทน (ถำ้มี)  
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15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในช่วงแรก ทัง้นี ้บริษัทจดักำรสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำร
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไม่เกินอตัรำดงักล่ำวโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะแจง้อตัรำคำ่ธรรมเนียมดงักล่ำวใหผู้ถ้ือหนว่ยลงทนุ
ทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั โดยจะติดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร ส ำนกังำนใหญ่ และส ำนกังำนสำขำของตวัแทน (ถำ้มี) 
 
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ (Switching In) :มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรอำจจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในช่วงแรก ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในอตัรำดงักล่ำวโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) : มี  
รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรอำจจะยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในช่วงแรก ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุในอตัรำดงักล่ำวโดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ : มี  

ในอตัรำ 10.00 บำท ต่อหน่วยลงทนุ 1,000.00 หน่วย หรือเศษของ 1,000.00 หน่วย 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนในวนัที่ยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ : มี  

ตำมที่นำยทะเบียนเรียกเก็บ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรสิทธิในหน่วยลงทนุ กำรออกใบหน่วยลงทนุ กำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในกรณีหำยและอ่ืน ๆ 
ที่เกิดขึน้จริง ซึ่งพิสจูนไ์ดว้่ำเป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
ตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักลำ่ว  
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15.3.6. ค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี  
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  

ตำมที่จ่ำยจริง  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ จะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนดเป็นกำร
ทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว  
 
(2) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมกำรหกัเงิน ค่ำซือ้หน่วยลงทนุจำกผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ (ถำ้มี) และค่ำธรรมเนียมกำรออกเช็คค่ำขำยคืน
หน่วยลงทนุหรือค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืน เงินปันผล เขำ้บญัชีใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุตำมจริง (ถำ้มี) ตำมที่ธนำคำรพำณิชยห์รือสถำบนั
กำรเงินเรียกเก็บจำกกำรใชบ้ริกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ เงินปันผล เพื่อเขำ้บญัชีของผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือโอนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุจำก
บญัชีของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
 
(3) ค่ำใชจ้่ำยอ่ืน ๆ ที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุขอใหบ้ริษัทจดักำรหรือตวัแทน (ถำ้มี) หรือนำยทะเบียนด ำเนินกำรใหผู้ถ้ือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษ
นอกเหนือจำกรำยกำรขำ้งตน้ ตำมที่จ่ำยจริง  
 
ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้  
 
15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจำ่ยค่ำธรรมเนียม :  

ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมขอ้ 15.2 ขำ้งตน้ จะบวกดว้ยภำษีมลูค่ำเพ่ิม ภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดในท ำนองเดียวกนั (ถำ้มี) 
 
กำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมตำมขอ้ 15.2.1 ขอ้ 15.2.2 และขอ้ 15.2.3 จะค ำนวณทกุวนัโดยใชม้ลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมในแต่ละวนัใน กำร
ค ำนวณ และจะช ำระตดัจ่ำยจำกบญัชกีองทนุรวมเป็นรำยเดือน  
 
ค่ำใชจ้่ำยตำมขอ้ 15.2.4 และขอ้ 15.2.6 (1) ถึง (14) จะเรียกเก็บจำกกองทนุรวมตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชี บริษัทจดักำรจะพิจำรณำ
ตดัจ่ำยทัง้จ ำนวนหรือทยอยตดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยกองทนุรวมเฉลี่ยเท่ำกนัทกุวนัตำมระยะเวลำที่จะไดร้บัประโยชนจ์ำกค่ำใชจ้่ำยนัน้ๆ ทัง้นี ้กำรตดั
ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวจะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย  
 
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย :  

15.5.1 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย 
 
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะลดคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร และไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ บริษัท
จดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบอย่ำงทั่วถึงดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีมี่กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือ
ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว ทัง้นี ้กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว เช่น เผยแพรข่อ้มลู
ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร หรือ ณ สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถำ้มี) เป็นตน้  
 
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยใหแ้ตกต่ำงไปจำกโครงกำร ใหถ้อืว่ำส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบกำรแกไ้ข
เพ่ิมเติมโครงกำรในเรือ่งดงักล่ำวเม่ือบริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 15.5.1.1 ขำ้งตน้แลว้ 
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15.5.2  กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรตอ้งค ำนึงถึงควำม
สมเหตสุมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงทั่วถึงดว้ย
วิธีกำรที่เหมำะสม อนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว โดยอย่ำงนอ้ยตอ้งจดัใหมี้กำรเผยแพรข่อ้มูลไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร 
และ ณ สถำนที่ในกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุแห่งของบริษัทจดักำร และผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) ทัง้นี ้ตำมหลักเกณฑ์
ดงัต่อไปนี ้ 
 
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวใ้น
โครงกำร บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย
เพ่ิมขึน้ 
 
15.5.2.2 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวอ้ย่ำงชดัเจน
ในโครงกำรแลว้ว่ำบรษิัทจดักำรสำมำรถกระท ำกำรดงักล่ำวได ้ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรประสงคจ์ะขึน้
ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลู
ดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่เพ่ิมขึน้ดงักล่ำว 
(ข) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บริษทัจดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ  
 
ทัง้นี ้ในกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิใหน้ ำมำใชก้บักรณีที่บริษัทจดักำรไดร้บัมติพิเศษ 
 
อนึ่ง บริษัทจดักำรจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมขอ้ 15.5.1.2 หรือขอ้ 15.5.2.2 ขำ้งตน้ ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบัแต่วนัเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย  
 
15.6. หมำยเหต ุ:  

ไม่มี 
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ : ในประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยป์ระกำศก ำหนด 
 
2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมเปิด ตำมระยะเวลำดงัต่อไปนี ้
 
(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำร และ ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซื ้อคืนหน่วยลงทนุทกุสิน้
วนัท ำกำรซือ้ขำย หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ใหบ้รษิัทจดักำรกองทนุรวมใชม้ลูค่ำหน่วย
ลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 



กองทนุเปิดกรุงศรีหุน้แวล ู                                                                              31/05/2021   Page 57 

(2.2) ประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ดงัต่อไปนี  ้
 
(ก) กรณีกองทนุรวมเปิดแบบมีก ำหนดระยะเวลำ (interval fund) ที่ก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้ห่ำงกนัตัง้แต่หนึ่งเดือนขึน้ไป ให้
บริษัทประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ของวนัท ำกำรสดุทำ้ยของเดือน ภำยใน
วนัท ำกำรถดัไป 
 
(ข) กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก (ก) ใหบ้ริษทัประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทุน ของ
วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุล่ำสดุ ภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
 
(2.3) ประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 
 
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่ไม่เปิดใหซ้ือ้ขำยหนว่ยลงทนุทกุวนั
ท ำกำร จะประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูคำ่หน่วยลงทนุของวนัดงันีเ้พ่ิมเติมดว้ย 
 
1.  วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ 
 
2.  วนัท ำกำรสดุทำ้ยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ
แต่ละครัง้ห่ำงกนัเกินกว่ำ 1 เดือน 
 
3.  วนัที่ปรำกฏเหตกุำรณท์ี่น่ำเช่ือไดว้ำ่จะมีผลกระทบต่อมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยจะประกำศภำยในวนัท ำ
กำรถดัไป 
  
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
 
กำรประกำศมลูค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.2 ขอ้ย่อย 3 และตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
(2) ในกรณีที่กำรประกำศตำม (2.3) และ (2.4) ไดก้ระท ำผ่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูค่ำหน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมำคม (NAV Center) หรือ
ช่องทำงอ่ืนที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรบั บริษัทจดักำรจะประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูคำ่หน่วยลงทนุภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป
ก็ได ้ 
 
(3) ประกำศในหนงัสือพิมพร์ำยวนัอย่ำงนอ้ยหนึ่งฉบบั ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะประกำศโดยช่องทำงอ่ืนแทนกำรประกำศในหนงัสือพิมพ์
รำยวนั เช่น www.krungsriasset.com หรือช่องทำงอ่ืนใดที่เหมำะสม ภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้
โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ และบรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั โดยติด
ประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง และ  
 
(4) จดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่ำวไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร และสถำนที่ทกุแห่งที่ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุ เวน้แต่ในกรณีของกองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุประเภทสถำบนั บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่ำวดว้ยหรือไม่ก็ได ้ 
 
3. กำรใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 

http://www.krungsriasset.com/
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(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรบัมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใช้
ในกำรค ำนวณรำคำขำยหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะ
ตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูค่ำหน่วยลงทนุตำมทีค่  ำนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำ
ขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมที่ค  ำนวณไดใ้น (3.2)  
 
(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนยิมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเ์กิดขึน้จำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชนน์ัน้รวมเขำ้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุเปิด  
 
4. กองทนุรวมใดที่มีกำรลงทนุบำงส่วนในต่ำงประเทศ บรษิัทจดักำรกองทนุรวมอำจขอผ่อนผนัระยะเวลำกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ หรือรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ต่อส ำนกังำนได ้ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ 16.2 ขำ้งตน้ เม่ือมีเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว  
 
(2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดักำรตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรำกฏเหตดุงักลำ่ว  
 
16.3. แหล่งขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง :  

1. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งนอ้ยกว่ำหนึ่งสตำงค ์หรือต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตั้งแต่หนึ่ง
สตำงคข์ึน้ไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง บริษัทจดักำรจะจดัท ำและส่งรำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบถึงควำมผดิพลำด
ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่พบว่ำรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และจดัใหมี้ส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวไว ้ณ ที่ท  ำกำรของบริษัทจดักำรเพื่อให้
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้โดยรำยงำนดงักล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงนอ้ย ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้ง  
(2) รำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
(3) สำเหตทุี่ท  ำใหร้ำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
(4) มำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิใหร้ำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจ
ควบคมุได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง ในกรณีที่เหตุ
ของควำมผิดพลำดซึ่งท ำใหร้ำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งตำมวรรคหนึ่งมีผลตอ่เนื่องต่อกำรค ำนวณรำคำหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป เช่น กำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบีย้ผิดพลำด เป็นตน้ บรษิัทจดักำรจะแกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งนบัแต่วนัที่บริษัทจดักำรพบว่ำรำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งดว้ย  
 
2.  ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แต่หนึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง บริษัทจดักำรจะค ำนวณรำคำหนว่ยลงทนุยอ้นหลงันบัแต่วนัที่พบรำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งจนถึงวนัที่รำคำหน่วยลงทนุ
ถกูตอ้ง และด ำเนินกำรดงัต่อไปนีเ้ฉพำะวนัที่รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งตัง้แตห่นึ่งสตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็น
อตัรำส่วนตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
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(1) จดัท ำรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำใหเ้สรจ็สิน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่พบวำ่รำคำหนว่ยลงทนุนัน้ไม่ถกูตอ้ง 
และส่งรำยงำนดงักล่ำวใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่  ำนวณรำคำหน่วยลงทนุเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลู
ในรำยงำนดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บรษิัทจดักำรส่งรำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้รำยงำนดงักล่ำวจะมีรำยกำรอย่ำงนอ้ย
ดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้ง  
(ข) รำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
(ค) สำเหตทุี่ท  ำใหร้ำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
(ง) กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเม่ือพบว่ำรำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้ส ำเนำรำยงำนตำม (1) ไว ้ณ ที่ท  ำกำรของ
บริษัทจดักำร เพื่อใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้ 
 
(2) แกไ้ขรำคำหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกุตอ้งภำยในวนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำ
ยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1)  
 
(3) ประกำศชื่อกองทนุรวมที่มีกำรแกไ้ขรำคำตำม (2) และวนั เดือน ปีที่มีกำรแกไ้ขรำคำตำม (2)ในหนงัสือพิมพร์ำยวนัอย่ำงนอ้ยหนึ่งฉบบัภำยใน 3 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนดงักล่ำว  
 
(4) ชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสรจ็และแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดซ้ือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลำที่รำคำ
หน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งทรำบถึงกำรแกไ้ขรำคำตำม (2) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูใน
รำยงำนดงักล่ำว  
 
(5) จดัท ำรำยงำนมำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิใหร้ำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และส่งรำยงำนดงักล่ำว พรอ้มทัง้ส ำเนำรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและ
รำยงำนกำรชดเชยรำคำที่จดัท ำตำม (1) ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูใน
รำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำนัน้ เวน้แต่ในกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจ
ควบคมุได ้บรษิัทจดักำรจะไม่ส่งรำยงำนมำตรกำรป้องกนัใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แต่จะส่งส ำเนำเอกสำรที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ำ
กำรที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุไดแ้ทน  
 
3. ในกำรชดเชยรำคำตำมขอ้ 2 (4) บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำร ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต ่ำกว่ำรำคำหนว่ยลงทนุที่ถกูตอ้ง (understate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูคำ่เท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
หำกปรำกฏวำ่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงิน
ของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็น
จ ำนวนเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำที่ขำดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำใหแ้กก่องทนุเปิด เวน้แต่กำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตุมำจำก
ปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย์
ไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ำมีสำเหตดุงักล่ำว  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของ
รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรือจ่ำยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำใหแ้ก่
ผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุ แต่หำกปรำกฏวำ่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของกองทนุเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบั
ส่วนตำ่งของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุ  
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(2) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งสงูกว่ำรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง (overstate) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรือจ่ำยเงินของกองทุนเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำ เพ่ือ  
ชดเชยรำคำใหแ้กผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของ
รำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หำกปรำกฏว่ำผูข้ำยคืนหนว่ยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
นอ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจ ำนวน
หน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำให้แก่กองทนุ
เปิด เวน้แต่กำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้เช่น รำคำหลักทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองว่ำมีสำเหตดุงักล่ำว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรตอ้งชดเชยรำคำเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุรำยใดมีมลูคำ่ไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบำท บริษัทจดักำรอำจ
น ำเงินชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่มีกำรจ่ำยเงินใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ แต่ถำ้บคุคลดงักล่ำวไม่มีสถำนะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ บรษิัท
จดักำรจะชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำ  
 
กำรจ่ำยเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยรำคำใหแ้กผู่ข้ำยคืนหนว่ยลงทนุตำม (1) (ข) หรือผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำม 2(ก) บริษัทจดักำรอำจจ่ำยเงินของ
บริษัทจดักำรเองแทนกองทนุเปิดก็ได ้ 
 
4. บริษัทจดักำรจะรบัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้จำกรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง เช่น ค่ำใชจ้่ำยในกำรประกำศกำรแกไ้ขรำคำตำมขอ้ 2(3) ใน
หนงัสือพิมพ ์ค่ำออกเช็ค ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัส่งเงินชดเชยรำคำใหแ้กผู่ซ้ือ้หน่วยลงทนุและผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้  
เวน้แต่ในกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้ 
 
17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจดักำร :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
 
17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
 
17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
 
ไม่มี 
 
17.4. ชื่อของผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทนุ (Outsource) :  

ชื่อ :  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  
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17.5. ที่ปรกึษำ :  
 
17.5.1. ช่ือที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ช่ือที่ปรกึษำกองทนุ :  

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมงักร  

ชื่อ : นำงสำว ชมภนูชุ แซ่แต ้ 

ชื่อ : นำย ประวิทย ์วิวรรณธนำนตุร ์ 

ชื่อ : นำย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์ 

ชื่อ : นำงสำว ชตุิมำ วงษ์ศรำพนัธช์ยั  

ชื่อ : นำงสำว รฐำภทัร ลิม้สกลุ  

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

หรือบคุคลอ่ืนที่ไดร้บัควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำดว้ยกำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ทรำบ  
 
17.7. กำรแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่  เดือน  
 
18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่ 31 พฤษภำคม 2548  
 
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ : 
 
19.1 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรโดยใชว้ิธีกำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกปรำกฏว่ำมติเสียงขำ้งมำก หรือมติพิเศษมีจ ำนวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่
เกินรอ้ยละ 80 บริษัทจดักำรจะส่งเอกสำรหลกัฐำนเกี่ยวกบักำรขอมติและกำรนบัมติไปยงัผูด้แูลผลประโยชน ์เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรองผล
กำรนบัมตินัน้ 
 
19.2  กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำร บริษัทจดักำรตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำก เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี ้ตอ้งไดร้บัมติพิเศษ 
(1) กำรเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุรวมที่ท  ำใหผ้ลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
นยัส ำคญั  
(2) กำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน 
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(3) กำรควบรวมกองทนุรวมระหว่ำงกองทนุรวมที่มีนโยบำยกำรลงทนุ ควำมเสี่ยงและระดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) แตกต่ำงกนั 
(4) กำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน 
(5) กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวล้่ำสดุในโครงกำร 
 
19.3  บริษัทจดักำรอำจแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมได ้โดยถือว่ำไดร้บัมติจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ หรอืขอ้ก ำหนดอ่ืนในท ำนอง
เดียวกนั โดยกระท ำไดเ้ฉพำะในกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมซึ่งมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้ 
(2) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมที่ตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งที่
ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 
(3) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมชื่อและรำยละเอียดอื่นของบคุคลใหถ้กูตอ้ง 
(4) กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมที่ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ท ำใหผ้ลตอบแทนและควำมเสี่ยงของกองทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมี
นยัส ำคญั หรือเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
19.4  กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรในกรณีดงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรอำจขอใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผูถ้ือ
หน่วยลงทนุก็ได ้ทัง้นี ้ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจก ำหนดเง่ือนไขใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัิเพื่อประโยชนใ์นกำรแกไ้ขโครงกำรก่อนให้ควำม
เห็นชอบก็ได ้
(1)  กำรเปลี่ยนแปลงขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรขำยและกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(2)  กำรเพิ่มชนิดหน่วยลงทนุที่ไม่ท ำใหส้ิทธิที่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุมีอยู่เดิมดอ้ยลง 
(3)  กำรเปลี่ยนแปลงประเภทของทรพัยส์ินที่กองทนุรวมลงทนุหรืออตัรำส่วนกำรลงทนุที่สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทนุ  
(4)  กำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหนว่ยลงทนุ หรือรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ แลว้แต่กรณี ซึ่งไดร้บั
กำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควร 
(5)  กำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินใหแ้ก่กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และกองทนุส ำรองเลีย้งชีพดงักล่ำวจะน ำ
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ไดร้บัไปลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่เป็นกองทนุส ำรองเลีย้งชีพตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ย
หลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมส ำหรบักำรจดัตัง้และจดักำรของกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่เป็นกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
(6)  กรณีอ่ืนใดนอกเหนือจำก (1) (2) (3) (4) และ (5) 
ทัง้นี ้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรตำมขำ้งตน้ ตอ้งไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ท ำใหผ้ลตอบแทน และควำมเสี่ยงของ
กองทนุเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนยัส ำคญั หรือเป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
19.5 ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทุนรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว 
 
19.6 กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือวิธีกำรจดักำรซึ่งกระท ำตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือภำยใตก้รอบกำรพิจำรณำของส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทจดักำรจะแจง้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ รวมทัง้แจง้ไปยงัผูถ้ือหน่วย
ลงทนุทกุรำย และเผยแพรใ่นลกัษณะที่ผูล้งทนุทั่วไปสำมำรถเขำ้ตรวจดไูด ้ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัถดัจำกวนัที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือวนัที่มีผลบงัคบัใช ้หรือวนัที่มีมติใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำร แลว้แต่กรณี 
 
19.7  บริษัทจดักำรอำจจะด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
19.8  ในกำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุครัง้ใด ไม่ว่ำจะโดยกำรจดัประชมุผูถ้อืหน่วยลงทนุหรือโดยกำรส่งหนงัสือขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกผูถ้ือ
หน่วยลงทนุเห็นวำ่มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุในครัง้นัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมำยหรือบริษัทจดักำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัติำมมำตรำ 129/2 หรือฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข หรือวิธีกำรที่ก ำหนดตำมมำตรำ 129/3 ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่นอ้ยกว่ำ 5 คน และมีหนว่ยลงทนุนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กว่ำ 1 ใน 5 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนัน้ จะรอ้งขอใหศ้ำลสั่งเพิกถอนมติของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุครัง้นัน้ก็ได ้แตต่อ้งรอ้งขอต่อศำลภำยใน 45 วนันบัแตว่นัที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีมติใหแ้กไ้ข  
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หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 
และมำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ :  

20.1 บริษัทจดักำรอำจกูย้ืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ือบริหำรสภำพคล่องของกองทนุเป็นกำรชั่วครำวได ้โดย ณ สิน้วนัใด 
อตัรำส่วนกำรกูย้ืมและกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน เม่ือรวมกันแลว้ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม เวน้
แต่กำรเกินอตัรำสว่นดงักลำ่วมิไดเ้กิดจำกกำรกูย้ืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ิมเติม ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะปฏบิัติใหเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
 
20.2 กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
1) วิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
(1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุแตล่ะรำยโดยอตัโนมตัิส  ำหรบัขอ้ (2) และ (3) รวมกนัไม่เกินไตรมำสละ 1 
ครัง้ ตำมปีปฏิทิน โดยจะเริ่มพิจำรณำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิตัง้แต่ไตรมำสที่ 2 ปี 2547 จนถึงไตรมำสที่ 2 ปี 2550 ซึ่งบริษัท จดักำรจะ
หยดุกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิและเริ่มเปิดรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมปกติตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหำคม 2550 เป็นตน้ไป หำกวนัดงักล่ำวตรงกบั
วนัหยดุท ำกำร บริษัทจดักำรจะถือเอำวนัท ำกำรถดัไปเป็นวนัเริ่มเปิดรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
 
(2) ในแต่ละไตรมำส บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ ณ สิน้วนัท ำกำรแรกที่มลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ย
ละ 10 จำกมลูค่ำหน่วยลงทนุเริ่มตน้ (10 บำท) หรือจำกมลูค่ำหน่วยลงทนุทีใ่ชค้  ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิครัง้ก่อนหนำ้ ในอตัรำ
รอ้ยละ 50 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้นัน้ 
 
(3) หำกในไตรมำสใดไม่เกิดเหตกุำรณต์ำม (2) ขำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะด ำเนนิกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ ณ สิน้วนัท ำกำรสดุทำ้ยของ
ไตรมำสนัน้ ในอตัรำรอ้ยละ 50 ของส่วนต่ำงระหว่ำงมลูคำ่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรสดุทำ้ยของไตรมำสนัน้กบัมลูค่ำหนว่ยลงทนุเริ่มตน้ ทัง้นี ้
บริษัทจดักำรจะไม่ด ำเนินกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิถำ้มลูค่ำหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท ำกำรสดุทำ้ยของไตรมำสนัน้ต ่ำกวำ่ 10.20 บำท  
 
(4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิทกุวนัท ำกำรสดุทำ้ยของไตรมำสที่ 2 ปี 2548 ปี 2549 และ ปี 
2550 จำกดอกเบีย้รบั และหรือ เงินปันผล และหรือ รำยไดจ้ำกกำรลงทนุสทุธิ และหรือ รำยกำรก ำไรสทุธิที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ (ถำ้มี) เพิ่มเติม ในอตัรำที่
เห็นสมควร  
 
(5) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรำกฎในทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลำ 17.00 น. 
ของวนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัินัน้  
 
(6) บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหนว่ยลงทนุทกุรำยตกลงยินยอมใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรขำยคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ โดยบริษัทจดักำรไม่
จ ำเป็นตอ้งบอกกล่ำวหรือขอควำมยินยอมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุอีกแต่อย่ำงใด และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไม่โตแ้ยง้หรือยบัยัง้กำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว 
ทัง้นี ้กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิจะท ำใหจ้ ำนวนหนว่ยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุแตล่ะรำยลดลง แต่ไม่ถอืว่ำเป็นกำรจ่ำยเงินปันผล  
 
2) กำรรบัช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
(1) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุและหรือตวัแทน (ถำ้มี) ช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิ ภำยใน 5 วนัท ำกำร
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ โดยกำรจดัสง่เป็นเช็คขีดครอ่มเฉพำะ สั่งจ่ำยในนำมผูถ้ือหน่วยลงทนุทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียน  
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(2) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีควำมประสงคร์บัช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุโดยอตัโนมตัิโดยกำรน ำเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำร บริษัทจดักำรจะ
น ำเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำร นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
(3) นำยทะเบียนหน่วยลงทนุและหรือตวัแทน (ถำ้มี) ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะจดัส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุที่คงเหลือเพ่ือ
ยืนยนักำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ พรอ้มใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษีส ำหรบัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิทำง
ไปรษณีย ์(ถำ้มี) ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
(4) บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขำยคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิภำยใตเ้ง่ือนไขขอ้ 18.กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแกผู่ถ้ือ
หน่วยลงทนุ และขอ้ 19. กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
20.3 บริษัทจดักำรสงวนสทิธิในกำรแตง่ตัง้บริษัทเงินทนุหลกัทรพัยห์รือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่มีใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัย ์ประเภทกำรเป็น
นำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัย ์และหรือสถำบนักำรเงินที่มีใบอนญุำตกำรประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่เป็น
หนว่ยลงทนุ เพื่อเป็นผูท้  ำหนำ้ที่เป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ (Match Maker) ตำมที่เห็นสมควร โดยถือว่ำไดร้บัมติจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรแต่งตัง้บรษิัทเงินทนุหลกัทรพัยห์รือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่มีใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำย
หลกัทรพัย ์และหรือสถำบนักำรเงินที่มีใบอนญุำตกำรประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุเพ่ือเป็น
ผูท้  ำหนำ้ที่เป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะแจง้วิธีกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 5 วนัท ำกำร
โดยจะติดประกำศดงักล่ำวที่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำร และตวัแทน (ถำ้มี) ทัง้นี ้หำกมีค่ำธรรมเนียมและหรือค่ำใชจ้่ำยใด ๆ ที่เรียกเก็บโดย
นำยหนำ้ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ (ถำ้มี) หรอืที่เกิดขึน้จำกกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุผ่ำนผูท้  ำหนำ้ที่เป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว (ถำ้มี) จะถือ
เป็นควำมรบัผิดชอบของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
20.4 บริษัทจดักำรอำจรบัผลประโยชนต์อบแทนเพ่ือกองทนุจำกบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้ริกำร อนัเนื่องมำจำกกำรใชบ้ริกำรของบคุคลดงักล่ำวในกำร
จดักำรกองทนุได ้แต่ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมลูค่ำในทำงเศรษฐกิจและตอ้งเกี่ยวกบับทบำทโดยตรงของควำมเป็นกองทนุตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ  
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่ำบริษัทจดักำรใชบ้ริกำรของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพื่อใหก้องทุนไดร้บัประโยชนจ์ำกบคุคล
ดงักล่ำว (churning) 
ในกำรจดัสรรผลประโยชนต์ำมวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทนุที่อยู่ภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของบริษัทจดักำร บรษิัทตอ้งกระท ำดว้ยควำมเป็นธรรมและ
ค ำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อำจมีไวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย  
 
20.5 ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกำไดอ้อกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผล
บงัคบัใชว้นัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักล่ำวก ำหนดใหส้ถำบนักำรเงินที่ไม่ใช่สญัชำติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกำ (Foreign 
Financial Institution หรือ FFI) รำยงำนขอ้มลูเกี่ยวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภำษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบคุคล
ธรรมดำ/นิติบคุคล สญัชำติอเมริกนั ผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ถำวรในสหรฐัอเมริกำ และผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ทำงภำษีในสหรฐัอเมริกำ) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นัน้ 
นอกจำกนีย้งัปรำกฎดว้ยว่ำในปัจจบุนัมีรฐับำลในหลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที่คลำ้ยคลงึ
กบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดงักลำ่วว่ำ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง”)  
 
กองทนุรวมและบริษัทจดักำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกก ำหนดใหต้อ้งเขำ้ผกูพนัตนกบัหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรฐัอเมริกำโดยมีหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนขอ้มลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคลสญัชำติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑท์ี่ FATCA 
ก ำหนด หนำ้ที่ในกำรตรวจสอบขอ้มลูลกูคำ้เพื่อหำควำมสมัพนัธข์องลกูคำ้กบัประเทศสหรฐัอเมริกำ และรวมถึงหนำ้ที่ในกำรก ำหนดใหล้กูคำ้บำง
ประเภทตอ้งจดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
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ภำยใตข้อ้ก ำหนดของ FATCA หำกกองทนุรวมใดไม่เขำ้ผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัติำมหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่ำวคือ มีสถำนะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบทีส่  ำคญัในสองกรณี คอื  
(1) ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะไดร้บัจำกรำยได ้ผลประโยชนห์รือเงินจำกกำรขำยทรพัยส์ินทำงกำรเงินในประเทศ
สหรฐัอเมริกำ (เงินลงทนุทำงตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุทำงออ้มในทรพัยส์ินทำงกำรเงินของ
ประเทศสหรฐัอเมริกำ (Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทนุกบัสถำบนักำรเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกำ ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก ำหนดใหส้ถำบนักำรเงินของประเทศสหรฐัอเมริกำและ FFI ที่เขำ้รว่มผกูพนัตนตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA (ซึ่ง
รวมถึงธนำคำรและสถำบนักำรเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน ผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่
จ่ำยดงักล่ำวก่อนช ำระใหก้บักองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ ที่เขำ้รว่มผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงบักำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยตุิควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบั
กองทนุรวมหรือบริษัทจดักำร ซึ่งอำจท ำใหก้องทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงทนุต่อไปได ้และ/หรือด ำเนินกำรลงทนุไดอ้ย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ 
รวมถึงอำจท ำใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอี้กต่อไป  
 
เพ่ือมิใหบ้ริษัทจดักำรและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัท
จดักำรและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดักำร) จึงเขำ้ผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง และ
เพ่ือใหบ้ริษัทจดักำรและกองทนุรวมสำมำรถปฏิบตัิตำมภำระผกูพนัภำยใตข้อ้ก ำหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมำยตำ่งประเทศที่เกี่ยวขอ้งได ้บริษัท
จดักำรและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฎิบตัิงำนของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุกำรขำยและ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้ 
(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่เขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกำ (หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด) ใหค้  ำ
ยินยอมบริษัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำส่งขอ้มลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีของสหรฐัอเมริกำ จ ำนวนและมลูค่ำหนว่ย
ลงทนุคงเหลือ จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้)ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุนัน้กบับรษิัทจดักำร ใหก้บั
หน่วยงำนของรฐัทัง้ในและตำ่งประเทศ ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุน ำส่งขอ้มลู เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูนท์รำบควำมเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกำ 
เช่น หนงัสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมริกนัหรือกำรใหข้อ้มลูตำมหวัขอ้ที่ก ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรฐัอเมริกำ หรือกำรแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเม่ือขอ้มลูที่เคยใหไ้วมี้กำรเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน ำส่งหลักฐำนเพ่ือยืนยนักำรเขำ้รว่มใน FATCA 
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลกูคำ้สถำบนักำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยดงักล่ำว  
(3) ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
 
เพ่ือเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บั
ประโยชนเ์พ่ิมขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคลอ้งกบักฎหมำยตำ่งประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งขำ้งตน้ ในกรณีที่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุปฏิเสธกำรด ำเนินกำร
หรือไม่แสดงเจตนำตอบรบัภำยในระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนด บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง
ดงัต่อไปนีต้ำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวรบัทรำบกำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือ
ไดด้  ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงที่ไดร้ะบไุวใ้นค ำขอเปิดบญัชี  
(1) ไม่รบัค ำสั่งซือ้/ สบัเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำว  
(2) ระงบัหรือหยดุใหบ้ริกำร และด ำเนนิกำรคืนเงินลงทนุตำมมลูคำ่หน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว  
(3) ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยจำกรำยไดเ้งินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินที่ช  ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดักบักฎหมำยของประเทศไทย  
(4) ด ำเนินกำรอ่ืนใดอนัเป็นกำรป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท ำใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมไดร้บัประโยชนเ์พ่ิมขึน้ หำกมีกำร
ด ำเนินกำรที่สอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งขำ้งตน้  
 
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบ้ริษัทจดักำร
และกองทนุมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะท ำใหก้องทนุอำจตอ้งถกูหกั ณ ที่จ่ำย 
หรือถกูปิดบญัชีธนำคำรตำมที่กลำ่วแลว้ขำ้งตน้ ซึ่งในทำงปฏิบตับิริษัทจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เขำ้ขำ่ยเป็นพลเมืองของ
ประเทศสหรฐัอเมริกำ (หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด) เท่ำนัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดเพ่ือรองรบักำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรไดส้งวนสิทธิไวข้ำ้งตน้ บรษิัทจัดกำร (รวมถึง
ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง) จะด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำส่งขอ้มลูของผูถ้ือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงำน หรือด ำเนินกำรอ่ืน
ใดที่รำชกำรก ำหนด โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
20.6 กำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ  
 
ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตไดภ้ำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก 
โดยติดต่อกบับรษิัทประกนัชีวติ หรือตวัแทนที่บรษิัทประกนัชีวติก ำหนด ทัง้นี ้กำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอำจมีขอ้ก ำหนด และ
วิธีปฏิบตัทิี่แตกต่ำงไปจำกกำรซือ้ขำยกองทนุเพียงอย่ำงเดียว ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงควรศกึษำรำยละเอียดในเอกสำร
ประกอบกำรขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบกำรลงทนุก่อน  
 
อนึ่ง บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะยกเลิกกำรใหบ้ริกำรซือ้ขำยกรมธรรมช์ีวิตควบหนว่ยลงทนุได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ซึ่งบริษัท
จดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำยและ/หรือผูล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วนั โดยบริษัทจดักำรจะปิดประกำศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท ำ
กำรของบริษัทจดักำรและบรษิัทประกนัชีวิต รวมถึงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และบรษิัทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ
ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่เริ่มปิดประกำศดงักล่ำว  
 
ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ มีดงันี ้ 
 
20.6.1 มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ มลูค่ำหนว่ยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ และจ ำนวนหน่วย
ลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ  
 
เนื่องจำกกำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีขอ้ก ำหนดที่เกี่ยวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น กำรเวนคืนกรมธรรม ์สดัส่วนกำรเลือกลงทนุแต่
ละกองทนุ กำรด ำเนินกำรสบัเปลีย่นกองทนุ ตลอดจนกำรหกัค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น ค่ำกำรประกนัภยั เป็นตน้ ดงันัน้ กำรสั่งซือ้ขำย
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงมีขอ้ก ำหนดในเรื่องมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคนื จ ำนวนหน่วย
ลงทนุขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ และจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่ำ ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกกำรซือ้
ขำยหน่วยลงทนุเพียงอย่ำงเดียว ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถศกึษำขอ้ก ำหนดดงักลำ่วได ้ตำมเง่ือนไขที่ระบุไวใ้น
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุและเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรมช์ีวิตควบหน่วยลงทนุซึ่งจดัท ำโดยบรษิัทประกนัชีวิต  
 
20.6.2 กำรซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต:  
 
ผูล้งทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที่บรษิัทประกนัชีวติ
ก ำหนด โดยช ำระเป็นเงินสด แคชเชียรเ์ช็ค หรือเช็คส่วนบคุคล ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนำคำรทีบ่ริษัทประกนัชวีิต
ก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอำจก ำหนดมลูค่ำขัน้ต ่ำในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลำท ำกำรในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วิธีกำรในกำรสั่งซือ้ 
วิธีกำรช ำระเงินเพ่ิมเติม ตำมที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรือเอกสำรกำรขำยทีผู่ล้งทนุไดร้บัจำกบรษิัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลำในกำร
สั่งซือ้จะตอ้งอยู่ภำยใตก้รอบระยะเวลำกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร โดยค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทจดักำรได้รบั
เอกสำรและไดร้บัช ำระเงินครบถว้นจำกบริษัทประกนัชีวติแลว้  
 
บริษัทจดักำร หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของกำรสั่งซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอำจปฏิเสธค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทุนที่ซือ้
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หำกค ำสั่งดงักล่ำวอำจเขำ้ข่ำยลกัษณะกำรท ำธุรกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อกำรรำ้ย หรือเขำ้ข่ำยบคุคลที่บริษัท
ประกนัชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรบัประกนั  
 
บริษัทจดักำรจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ใหแ้ก่บริษัทประกนัชวีิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำก
วนัที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งใบยืนยนักำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุให้
ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่สั่งซือ้ดงักล่ำว  
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20.6.3 กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำน
บริษัทประกนัชีวติ โดยผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุผำ่นบริษทัประกนัชีวิตไดต้ำมจ ำนวนขัน้ต ำ่
และเง่ือนไขที่ระบใุนกรมธรรม ์ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกจ ำนวนขัน้ต ่ำที่ก ำหนดไวส้  ำหรบักำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุเพียงอย่ำงเดียว  
 
กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ  
 
บริษัทประกนัชีวติอำจส่งค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจ ำทกุเดอืนเพ่ือน ำเงินค่ำขำยคืนมำช ำระค่ำกำรประกนัภยั ค่ำใชจ้่ำยในกำร
ด ำเนินกำร และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม ์ซึ่งมลูค่ำดงักล่ำวอำจต ำ่กว่ำที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร โดยบริษทัประกนัชีวิตจะสรุปค่ำใชจ้่ำย
ดงักล่ำวและจดัส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบค่ำใชจ้่ำยล่ำสดุไดท้ำงโทรศพัท ์หรือช่องทำงอ่ืน
ที่บริษัทประกนัชวีิตจะเปิดเผยเพ่ิมเติมในเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทประกนัชีวติอำจก ำหนดเง่ือนไขในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ วนัและเวลำท ำกำรในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ วิธีกำรน ำส่งเงินค่ำขำยคืนหนว่ย
ลงทนุ เพิ่มเติมตำมที่ก ำหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรือเอกสำรในกำรขำย ที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดร้บัจำกบริษัทประกนัชีวิต ภำยใต้กรอบ
ระยะเวลำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนดในหนงัสือชีช้วน และค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทจดักำรไดร้บัเอกสำร
หลกัฐำนจำกบรษิัทประกนัชีวติครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะขำยคืนหนว่ยลงทนุ สำมำรถขำยคนืหน่วยลงทนุโดยใชแ้บบฟอรม์
ของบริษัทประกนัชีวิต ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำและเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ใหแ้ก่บริษัทประกนัชวีิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำก
วนัที่สั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษทัประกนัชีวิตจะเป็นผูจ้ดัส่งใบยืนยนักำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุให้
ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่สั่งขำยคืนดงักล่ำว  
 
กำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีกำรขำยคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุซึ่งเป็นบญัชีแบบไม่เปิดเผยรำยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) บริษัทจดักำรจะ
ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหก้บับริษัทประกนัชีวติภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ
และรำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทประกนัชีวิตมีหนำ้ที่ตอ้งช ำระเงินค่ำขำยคืน
หน่วยลงทนุที่ไดร้บัจำกบริษทัจดักำรใหก้บัผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีค่  ำนวณ
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ โดยมีวิธีกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุซึ่งเป็นไปตำมที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด
ไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  
 
20.6.4 กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุผ่ำนบรษิัทประกนัชีวิต ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำ จ ำนวนเงินคงเหลือขัน้ต ่ำ และเง่ือนไขที่ระบไุว้
ในกรมธรรม ์โดยส่งค ำสั่งตำมแบบฟอรม์ที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด ผูถ้ือหนว่ยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิต
ควบหนว่ยลงทนุระหวำ่งกองทนุรวมภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตำมที่บรษิทัประกนัชีวิตก ำหนดไวเ้ท่ำนัน้โดยตอ้งเป็นกำรท ำรำยกำรผ่ำนบริษัท
ประกนัชีวิต  
 
กำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุดงักล่ำว หมำยถึง กำรที่บริษทัประกนัชีวิตขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (กองทนุเปิดตน้ทำง) เพ่ือซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทนุเปิดปลำยทำง) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และเอกสำรกำร
ขำยกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทำง ซึ่งไดห้กัค่ำธรรมเนียมกำรขำยคืนหน่วย
ลงทนุ (ถำ้มี) เพื่อน ำไปช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลำยทำง  
 
ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรม ์มี 3 รูปแบบสรุปไดด้งันี ้ 
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(1) กำรสบัเปลี่ยนกองทนุ คือ กำรสบัเปลี่ยนจำกกองทนุเปิดตน้ทำงกองหนึ่งไปกองทนุเปิดปลำยทำงกองหนึ่งหรือหลำยกองทนุ  
 
2) กำรสบัเปลี่ยนกองทนุอตัโนมตัิ คือ กำรสบัเปลี่ยนกองทนุเป็นประจ ำตำมค ำสั่งที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุระบใุหมี้กำรขำยคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้
ทำงกองทนุหนึ่งเพื่อไปลงทนุในกองทุนเปิดปลำยทำงอีกกองทนุหนึ่งหรือหลำยกองทนุตำมเงื่อนไขที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุแสดงควำมประสงค ์ 
 
(3) กำรปรบัสดัส่วนกองทนุอตัโนมตัิ คือ กำรสบัเปลี่ยนกองทนุโดยอตัโนมตัิทกุไตรมำสตำมปีกรมธรรมใ์หมี้สดัสว่นกำรลงทนุเป็นไปตำมที่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงค ์ 
 
บริษัทประกนัชีวติอำจระงบักำรสบัเปลีย่นกำรถือหน่วยลงทนุเป็นกำรชั่วครำว และ/หรือถำวรในกรณีทีบ่ริษัทประกนัชีวิตเห็นว่ำไม่เป็นประโยชน์หรือ
มีผลกระทบในทำงลบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือกรณีที่จ  ำนวนที่ขำยคืนหน่วยลงทนุตน้ทำงต ่ำกวำ่จ ำนวนขัน้ต ่ำทีบ่ริษทัประกนัชีวิตก ำหนดในกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทประกนัชีวติจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งหนงัสือยืนยนักำรท ำรำยกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ได้
ด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ส ำหรบักรณีกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ และกำรปรบัสดัส่วนกำรลงทนุอัตโนมตัิ บริษัทประกนัชีวติ จะ
จดัส่งรำยงำนยืนยนักำรรบัค ำสั่งครัง้แรก หรือ สรุปส่งเป็นรำยงำนอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ผูถ้ือหนว่ยลงทนุสำมำรถโทรศพัท์
สอบถำมสถำนะกำรลงทนุไดท้ำงโทรศพัทต์ำมที่บริษัทประกนัชวีิตก ำหนด  
 
20.6.5 กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งซือ้/ขำยคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ 
(confirmation note) ใหแ้ก่บริษัทประกนัชีวิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัทีส่ั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวติจะ
เป็นผูอ้อกใบยืนยนักำรสั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำร
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่สั่งซือ้หรือขำยคืนดงักล่ำว  
 
20.6.6 สิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิแตกต่ำงจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน ำหน่วยลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั  
 
(3) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐำนะผูเ้อำประกนัในกำรยกเลิกกำรท ำกรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วย
ลงทนุภำยใน 15 วนัหลงัจำกวนัที่ไดร้บักรมธรรมจ์ำกบริษัทประกนัชีวิต โดยบริษัทประกนัชีวติจะเป็นผูด้  ำเนินกำรขำยหน่วยลงทนุกบับริษัทจดักำร
ในส่วนของกำรลงทนุในหน่วยลงทนุตำมรำคำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดักำรไดร้บัค ำสั่งขำยคืนและไดท้ ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุแลว้  
 
(4) สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจะแตกต่ำงจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว เนื่องจำก
บริษัทประกนัชีวติจะท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนในกำรรวบรวมและน ำส่งค ำสั่งซือ้และขำยคืนหน่วยลงทนุไปยงับริษทัจดักำรในนำมของบริษัทประกนัชิวิต
โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แทจ้ริงของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น กำรไดร้บัขอ้มลูกองทนุอำจล่ำชำ้กวำ่ไดร้บัจำกบริษัทจดักำรโดยตรง เป็น
ตน้  
 
20.6.7 กำรจดัส่งรำยงำนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
 
(1) กำรจดัส่งรำยงำน 6 เดือน และรำยงำนประจ ำปีของกองทนุ  
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บริษัทประกนัชีวติจะเป็นผูด้  ำเนินกำรจดัส่งรำยงำน 6 เดือน และรำยงำนประจ ำปีใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หลงัจำกที่ไดร้บั
ขอ้มลูหรือเอกสำรดงักล่ำวจำกบรษิัทจดักำร (ถำ้มี)  
 
(2) รำยงำนแสดงสถำนะกำรเงินของผูถ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
 
บริษัทประกนัชีวติจะจดัส่งรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเป็นรำยปี ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบฐำนะทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดท้ำงโทรศพัท ์หรือช่องทำงอ่ืนที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด หรือรอ้งขอรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินเพิ่มเติมจำกบริษัทประกนัชวีิตไดไ้ม่เกิน
เดือนละ 1 ครัง้โดยไม่เสียค่ำธรรมเนียม  
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ระกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุไดต้ำมที่ประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้ริษัทจดักำรรำยอ่ืนเขำ้จดักำร
กองทนุรวมแทนดว้ยวิธีกำรขอรบัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนหรือ ขอมติโดยเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุ
รวมกนัมำกกว่ำรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่รูห้รือควรรูว้่ำไม่สำมำรถด ำรง
เงินกองทนุได ้ทัง้นี ้หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร บรษิัทจดักำรอำจขอใหส้  ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได ้โดยกำรคดัเลือกบรษิัทจดักำร
กองทนุรวมรำยใหม่จะค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนบรษิัทจัดกำร บรษิัทจดักำร
รำยเดิมจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว หำกบรษิัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิก
กองทนุรวมต่อไป  
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม และ
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี ้ในกรณีที่
ขอ้ก ำหนดในโครงกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรอืค ำสั่งดงักล่ำว หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรใหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งนัน้ ใหถ้ือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุรวมไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตำมโครงกำรแลว้ 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจลง
นำมในขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรลงนำมในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้โดย
ชอบ ใหถ้ือว่ำผกูพนัผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ 
ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุและบริษัท
จดักำรกองทนุรวม 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพันระหว่ำงผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดักำรกองทนุรวม  
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ส่วนที่ 2 ข้อผูกพัน 
 
1. บริษัทจัดการ :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
ที่อยู่ (ภำษำไทย) : 898 อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 1 - 2 โซนเอ, ชัน้ 12 และชัน้ 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท ์0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777  
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
ที่อยู่ (ภำษำองักฤษ) : 898 Ploenchit Tower 1st - 2nd Floor Zone A, 12th Floor and 18th Floor Zone B,  
Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

ในกำรจดักำรกองทนุรวม บริษัทจดักำรมีสิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) กำรบริหำรกองทนุรวม  
 
(ก) ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรพัยส์ิน ซึ่งเป็นเงินไดจ้ำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนัท ำกำร นบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุต่อประชำชนครัง้แรก และยื่นค ำขอจดทะเบียนเพ่ิมจ ำนวนเงินทนุของกองทนุรวม  
 
ข) จดักำรกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้ผกูพนั
ระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำรอย่ำงเครง่ครดั  
 
(ค) น ำเงินของกองทนุรวมไปลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินต่ำง ๆ และซือ้ขำย จ ำหน่ำย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่
ลงทนุไวต้ำมที่บรษิัทจดักำรเห็นสมควร โดยลงทนุภำยใตห้ลกัเกณฑข์องประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และตำมวตัถปุระสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทนุของโครงกำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(ง) เขำ้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรที่กองทนุรวมถือหุน้อยู่เท่ำที่จ  ำเป็น เพื่อรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ (ถำ้มี)  
 
(จ) ด ำเนินกำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุของกองทนุรวมตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ฉ) ด ำเนินกำรเพ่ิมหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ รบัซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดั
จำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือรำคำสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ แลว้แต่
กรณี  
 
(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือวิธีกำรจัดกำรกองทนุรวมตำมหวัขอ้ 19 “วิธีกำรแกไ้ขโครงกำร จดักำรกองทนุ
รวม หรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร”  
 
(ฌ) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งคดีในนำมของบริษัทจดักำรเพื่อรกัษำสทิธิและผลประโยชนต์่ำงๆ ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีที่มีบคุคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทนุหรือก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุรวม  
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(2) กำรรบัและกำรจ่ำยเงินของกองทนุรวม  
 
(ก) จดัใหมี้กำรรบั และจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจำกและใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม ใหเ้ป็นไปตำม
วตัถปุระสงคข์องกำรจดักำรของกองทนุรวมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 15 “ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและ
กองทนุรวม”  
 
(ข) ไดร้บัคำ่ตอบแทนในกำรจดักำรกองทนุรวม และค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 15 “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกผู้
สั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
 
(3) กำรแต่งตัง้บคุคลที่เกี่ยวขอ้งเพื่อกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(ก) จดัใหมี้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง “คณุสมบตัิของ ผูด้แูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม” รวมถึงกำรเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม และแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทนตำมเง่ือนไขในกำรเปลี่ยนตวัผู้ดแูล
ผลประโยชนท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 2. ของขอ้ผกูพนักองทนุรวม 
 
(ข) แต่งตัง้ผูจ้ดัจ ำหน่ำย และหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด  
 
(ค) จดัใหมี้ผูส้อบบญัชีทรพัยส์ินของกองทนุรวมที่ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ว่ำดว้ยกำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยแ์ละบริษทัเงินทนุหลกัทรพัย ์ 
 
(ง) จดัใหมี้ผูช้  ำระบญัชีกองทนุรวมเม่ือยตุิหรือเลิกกองทนุรวม ทัง้นี ้โดยควำมเห็นชอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
(จ) แต่งตัง้ที่ปรกึษำหรือคณะบคุคลขึน้ท ำหนำ้ที่เป็นทีป่รกึษำโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เช่น ที่ปรกึษำกำรลงทนุ โดยเสียค่ำตอบแทนหรือไม่ก็ได ้
ทัง้นี ้ในกรณีที่ตอ้งเสียค่ำตอบแทน บรษิัทจดักำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนนัน้  
 
(ฉ) แต่งตัง้นำยทะเบียนหน่วยลงทนุตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร  
 
(4) กำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ  
 
(ก) จดัใหมี้กำรฝำกทรพัยส์ินของกองทนุรวมไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(ข) จดัใหมี้และเกบ็รกัษำไวซ้ึ่งทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ค) จดัท ำบญัชีแสดงกำรลงทนุของกองทนุรวมไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น  
 
(ง) จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุรวมเป็นรำยวนั และจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ำยในทกุสิน้วนัท ำกำรนัน้  
 
(จ) จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุรวมเป็นรำยวนั และจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ำยในทกุสิน้วนัท ำกำรนัน้  
 
(ฉ) จดัท ำรำยงำนอตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยท์ี่มีมลูค่ำเกินอตัรำสว่นทีก่ ำหนด ในกรณีที่มิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุ หรือไดห้ลกัทรพัยม์ำเพิ่มเติม 
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ช) จดัท ำรำยงำนทกุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชี และส่งรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชีนัน้ โดยแสดงขอ้มลูอย่ำงนอ้ยตำมที่
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ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้หำกบริษัทจดักำรเลือกจดัท ำและส่งรำยงำนตำมขอ้ (ฏ) ตำมปีปฏิทิน ใหร้ะยะเวลำ
กำรส่งรำยงำนเพ่ือแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชี ขยำยเป็นภำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัชี ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่
จะน ำส่งรำยงำนดงักลำ่วผำ่นทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้
 
(ซ) จดัท ำหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบักองทนุรวม ณ วนัสิน้ปีบญัชแีละส่งใหแ้กส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
60 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
(ฌ) แจง้กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้กรณีอ่ืน ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ไดแ้กไ้ข
เพ่ิมเติมนัน้  
 
(ญ) ปฏิบตัิกำรอื่น ๆ เพื่อใหถ้ึงซึ่งวตัถุประสงคข์องกองทนุรวม และรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(ฎ) ยกเลิกกองทนุรวมตำมที่ก ำหนดไวใ้น ขอ้ 22.1 “กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม”  
 
(ฏ) จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน เพ่ือแสดงขอ้มลูเกี่ยวกบักองทนุรวมของรอบระยะเวลำ 6 เดือนนัน้ และส่ง
รำยงำนดงักล่ำวใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทีมี่ชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 2 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจำก
วนัสิน้รอบระยะเวลำ 6 เดือนดงักล่ำว หรือเม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุรอ้งขอ ทัง้นี ้รำยงำนดงักล่ำวตอ้งแสดงขอ้มลูอย่ำงนอ้ยตำมที่ประกำศส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรเลือกจดัท ำและส่งรำยงำนตำมวรรคหนึ่งตำมรอบปีบญัชีใหบ้ริษัทจดักำรไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท ำและส่งรำยงำนดงักล่ำวใน
รอบระยะเวลำ 6 เดือนหลงัส ำหรบัรอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งรำยงำนดงักลำ่วผำ่นทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ 
อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้
 
(ฐ) จดัใหมี้รำยงำนของรอบระยะเวลำล่ำสดุตำมขอ้ (ช) และ (ฏ) ไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำรและสถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุ 
เพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดไูดแ้ละจดัส ำเนำใหเ้ม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุรอ้งขอ  
 
(ฑ) จดัส่งและด ำเนินกำรใหผู้ส้นบัสนนุจดัส่งหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญัที่ผูล้งทนุควรทรำบ พรอ้มใบสั่งซื ้อหน่วยลงทนุใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทนุ 
และจดัใหมี้หนงัสือชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงกำรไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร และ ณ สถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุ  
 
(ฒ) จดัท ำและส่งรำยงำนเกี่ยวกบัขอ้มลูกำรจดักำรกองทนุรวมใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
(ณ) ชีแ้จงและด ำเนินกำรใหผู้ส้นบัสนนุชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุหรือผูท้ี่สนใจจะลงทนุทรำบในกรณีที่มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำร หรือมี
เหตกุำรณท์ี่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อสิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือต่อกำรตดัสินใจในกำรลงทนุ หรือต่อกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำ
ของหน่วยลงทนุของกองทนุรวม  
 
(ด) ช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมไดต้ำมขอ้ 22.1 (1) (ง)  
 
(ต) ปฏิบตัิหนำ้ทีแ่ละควำมรบัผดิชอบอ่ืนๆ ตำมที่พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมทัง้ตำมที่ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดใหเ้ป็นหนำ้ที่ของบริษทัจดักำรทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแกไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต 

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมขอ้ผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุรวม กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจน
ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรือ
แยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทนุไดด้  ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือ
ค ำสั่งนัน้ ใหถ้ือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตำมขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแลว้  
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เง่ือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร :  

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนบรษิัทจดักำรกองทนุรวม ไม่ว่ำโดยค ำสั่งของส ำนกังำน หรือโดยเหตอ่ืุนใดตำมพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 บริษัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งด ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือใหบ้ริษทัจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่เขำ้ท ำหนำ้ที่ต่อไปได ้ซึ่งรวมถึงกำรส่งมอบ
เอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ใหแ้ก่บรษิัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่  
 
2. ผู้ดูแลผลประโยชน ์:  

ชื่อ : ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถนนรชัดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0-2128-2316 

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ไดร้บัค่ำตอบแทนจำกกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผู้
ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
 
(2) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ ทั้งนีโ้ดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ดแูลใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัหินำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุและขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัท
จดักำร พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทัง้ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยเครง่ครดั 
 
(2) ดแูล รบัฝำก และเก็บรกัษำทรพัยส์นิของกองทนุโดยแยกทรพัยส์ินของกองทนุออกจำกทรพัยส์ินของผูด้แูลผลประโยชนแ์ละทรพัยส์ินของลกูคำ้
อ่ืนจนกว่ำจะจดทะเบียนยกเลิกกองทนุ รบัเงินต่ำง ๆ ที่กองทนุจะพึงไดร้บัจำกกำรจดัตัง้และด ำเนินงำนของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงนิ
ปันผล และดอกเบีย้จำกหลกัทรพัย ์เงินไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยหรือเวนคนืหลกัทรพัย ์และเงินอ่ืนใดของกองทนุ และน ำเขำ้ไวใ้นบญัชีเงินฝำกและ/หรือ
บญัชีทรพัยส์ินของกองทนุ ตลอดจนดแูลกำรเบิกจ่ำยทรพัยส์ินของกองทนุใหเ้ป็นไปตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุ  
 
(3) จดัใหมี้กำรรบัมอบ เปลี่ยนแปลง จ ำหน่ำย ส่งมอบ และโอนหลกัทรพัยต์่ำง ๆ ซึ่งเป็นทรพัยส์ินของกองทนุตลอดจนรบัช ำระหรือช ำระรำคำค่ำ
หลกัทรพัยด์งักล่ำว ตำมค ำสั่งของบริษทัจดักำรเม่ือเห็นว่ำหลกัฐำนถกูตอ้งแลว้  
 
(4) รบัรองควำมถกูตอ้งในจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนเงินที่
บริษัทจดักำรโอนเขำ้บญัชีสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุและจ ำนวนหนว่ยลงทนุที่ถกูยกเลิกจำกกำรขำยคืนของผูถ้อืหน่วยลงทนุในแตล่ะวนัท ำกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งของบริษทัจดักำร  
 
(5) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรที่บริษัทจดักำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดมี้ค ำสั่งขำยคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุ เนื่องจำกมีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทุนไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล  
 
(6) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรที่บริษัทจดักำรไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดร้บัไว้
แลว้หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุหำกเห็นว่ำมีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหนำ่ยจ่ำยโอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุ
ไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผลหรือไม่สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินของกองทนุไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสมหรือมีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครอง
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
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(7) ใหค้วำมเห็นชอบแก่บริษทัจดักำรในกำรก ำหนดวธีิค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิของกองทนุ ตำมรำคำที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีกำรค ำนวณมลูคำ่
ทรพัยส์ินตำมปกติท ำใหม้ลูคำ่ทรพัยส์นิไม่เหมำะสมกบัสภำวกำรณใ์นขณะค ำนวณมลูค่ำ  
 
กำรด ำเนินกำรใหค้วำมเห็นชอบตำม (5) – (7) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะตอ้งด ำเนินกำรจดัท ำกำรใหค้วำมเห็นชอบเป็นหนงัสือ และส่งใหแ้ก่บริษทั
จดักำรเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐำนโดยทนัที และแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบในทนัททีกุครัง้ที่เกิดกรณีตำม (5) โดยจดัท ำรำยงำนในเรื่อง
ดงักล่ำวเป็นหนงัสือ พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนกำรใหค้วำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
(8) ใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุของบริษัทจดักำรเพื่อประกอบกบัขอ้มลูอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเป็นผูจ้ดัหำในกำรจดัท ำรำยงำนดงันี ้ 
 
ก) รำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน โดยส่งใหบ้ริษัทจดักำรภำยใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัสิน้รอบระยะเวลำหก
เดือนดงักล่ำว  
 
ข) รำยงำนทกุรอบปีบญัชี โดยส่งใหบ้รษิัทจัดกำรภำยใน 60 วนั นบัแต่วนัสิน้ปีบญัชีนัน้  
 
(9) รบัรองควำมถกูตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำรบัซือ้คืน และรำคำขำยหน่วยลงทนุของกองทนุและกำรค ำนวณ
หน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรออกหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุ และจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ลดลงจำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุที่บริษัทจดักำรไดค้ ำนวณไว ้และส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์บัรอง เม่ือเห็นว่ำถกูตอ้งแลว้  
 
(10) จ่ำยเงินจำกบญัชีเงินฝำกเพ่ือเป็นค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ของกองทนุตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำร 
 
(11) แจง้และรำยงำนใหบ้ริษทัจดักำรทรำบถึงรำยละเอียดของสิทธิในกำรเขำ้ประชมุผูถ้ือหุน้ รบัเงินปันผล และรบัดอกเบีย้กำรจองหุน้เพ่ิมทนุ กำร
เปลี่ยนแปลงมลูค่ำหุน้ และกำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนใดที่มีผลต่อกำรถือครองหลกัทรพัยข์องกองทนุ โดยทนัทีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดร้บัข่ำวเป็นลำย
ลกัษณอ์กัษรจำกตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
(12) จดัท ำรำยงำน และบญัชี ดงัต่อไปนี ้และส่งใหแ้กบ่ริษัทจดักำร  
 
ก) รำยงำนเป็นลำยลกัษณอ์กัษรถึงผลในกำรด ำเนินกำรตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำรเกี่ยวกบักำรรบัและจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์กำรรบัเงินปันผล 
ดอกเบีย้ และอ่ืน ๆ 
 
ข) จดัท ำบญัชี และรบัรองควำมถกูตอ้งของทรพัยส์ินของกองทนุที่รบัฝำกไว ้ 
 
ค) รำยงำนรำยละเอียดกำรรบัจ่ำยเงินจำกบญัชีเงินสดและเงินฝำกธนำคำรพรอ้มยอดคงเหลือ ณ สิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยและค ำนวณดอกเบีย้คำ้งรบั 
(ถำ้มี)  
 
ง) จดัท ำบญัชีแสดงกำรรบัจ่ำยทรพัยส์นิของกองทนุรวม และรบัรองควำมถกูตอ้งของทรพัยส์ินของกองทนุรวมที่ฝำกไว ้ 
 
จ) รำยงำนเป็นรำยวนัเกี่ยวกบัเงินลงทนุของกองทนุรวมแยกตำมประเภทของหลกัทรพัยแ์ละตำมสถำนภำพของหลกัทรพัยพ์รอ้มทัง้ค ำนวณดอกเบีย้
คำ้งรบั (ถำ้มี)  
 
ฉ) รำยงำนรำยละเอียดเจำ้หนีค้่ำซือ้หลกัทรพัยแ์ละลกูหนีค้ำ่ขำยหลกัทรพัยเ์ป็นรำยวนั (ถำ้มี)  
 
(13) แจง้ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบในกรณีที่บริษัทจดักำรมิไดป้ฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ประกำศหลกัเกณฑ ์
หรือขอ้บงัคบัอ่ืนใดที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำวจนก่อใหเ้กดิควำมเสียหำยต่อกองทนุ  
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(14) จดัท ำรำยงำนเสนอต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ในกรณีที่บริษทัจดักำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำร
จนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ตำมมำตรำ 125 แห่งพระรำชบญัญัติติหลกัทรพัยแ์ละ ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ทัง้นีภ้ำยใน 5 วนั นบัแต่วนัที่ผูด้แูลผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุำรณด์งักล่ำว  
 
(15) ด ำเนินกำรสอดส่องดแูลและตรวจสอบสมดุบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนของกองทนุตำมที่เห็นสมควร ทัง้นีจ้ะตอ้งไม่เขำ้มำมีอ ำนำจต่อกำร
ตดัสินใจและกำรด ำเนินงำนของบรษิัทจดักำร  
 
(16) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำร ทัง้นี ้
เพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ค่ำใชจ้่ำยในกำร
ฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุในกองทนุใหเ้รียกรอ้งจำกทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
(17) ในกรณีที่มีกำรเลิกโครงกำร หนำ้ที่ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะสิน้สดุเม่ือผูช้  ำระบญัชีไดจ้ดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยโ์ดยในช่วงระยะเวลำที่กำรช ำระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรบัฝำกทรพัยส์ินของกองทนุจนกว่ำจะจด
ทะเบียนเลิกกองทนุ  
 
(18) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนห์มดหนำ้ที่ลงไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ผูด้แูลผลประโยชนน์ัน้ตอ้งท ำหนำ้ที่ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุต่อไปอย่ำง
สมบรูณจ์นกว่ำกำรจดักำรโอนทรพัยส์ินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุนัน้ ตลอดจนถึงกำรด ำเนินกำรอื่นใดที่จ  ำเป็นเพ่ือใหก้ำรโอน
ทรพัยส์ินและเอกสำรทัง้หลำยเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่จะเสรจ็สิน้และผูด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่สำมำรถท ำหนำ้ที่ได้
ทนัที เวน้แต่บรษิัทจดักำรหรือผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำยจะมีค ำสั่งเป็นอย่ำงอ่ืน  
 
(19) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ และจดัท ำรำยงำนในเรื่องดงักล่ำว พรอ้มทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐำนที่ไดใ้หค้วำม
เห็นชอบหรือที่ไดใ้หก้ำรรบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำจำกผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้  ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์รำบโดยพลนั  
 
(20) ท ำกำรรบัรองในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งอนัมีสำเหตเุนื่องมำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้เช่น จำกรำคำหลกัทรพัยต์ำม
รำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง  
 
(21) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไวท้ัง้ในปัจจบุนัและที่จะแกไ้ขในอนำคต 
 
(22) รบัรองผลกำรนบัมติกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุในกรณีมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวไม่เกินรอ้ยละ 60 ของ
จ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำร 
 
(23) ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
ผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผดิชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมและตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 
ผูด้แูลผลประโยชนร์ำยเดิมมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ทีต่่อไปได ้ซึ่งกำรด ำเนินกำร
ดงักล่ำวรวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรบัรองควำมถกูตอ้งและครบถว้นของสิ่งที่ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
 
ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำร งดเวน้กระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ ในกำรดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุอำจใชส้ิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดี
กบัผูด้แูลผลประโยชนเ์พ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
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ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นกำรเรียกคำ่ตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์หรือเป็นกำรด ำเนินกำรใน
ลกัษณะที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดท้รำบขอ้มลูดงักลำ่วมิไดแ้สดง
กำรคดัคำ้น 
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติ ใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจ
ด ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้ 
 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน ์ในกรณีดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำไดเ้ม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ก่อน  
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำร/ผูด้แูลผลประโยชนมี์ควำมประสงคจ์ะบอกเลิก โดยบอกกล่ำวใหอี้กฝ่ำยหนึ่งทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่
นอ้ยกว่ำ 90 วนั  
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำร/ผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้บรษิัทจดักำร/ผูด้แูลผลประโยชนอ์ำจบอกเลิก
สญัญำได ้โดยบอกกล่ำวใหอี้กฝ่ำยหนึง่ทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั  
 
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรือมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
รวมทัง้กฎกระทรวงและประกำศที่ออกตำมกฎหมำยดงักล่ำว หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลเป็นกำรเพิ่มภำระหนำ้ที่แกผู่ด้แูลผลประโยชน ์และผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรบัหนำ้ที่ดงักล่ำว ผูด้แูลผลประโยชน์
มีสิทธิบอกเลิกสญัญำได ้โดยบอกกลำ่วใหบ้ริษัทจดักำรทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนข์ำดคณุสมบตัิขอ้ใดขอ้หนึ่งตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบตัิของผูด้แูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ 121 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรให้
ผูด้แูลผลประโยชนจ์ดักำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรรูห้รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำว บรษิัทจดักำรจะแจง้
กำรแกไ้ขดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่แกไ้ขเสรจ็สิน้ ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชน์
มิไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด บริษัทจดักำรจะขออนญุำตเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ครบก ำหนดเวลำใหแ้กไ้ข และเม่ือไดร้บัอนญุำตแลว้บรษิัทจดักำรจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทนโดยพลนั เวน้
แต่ในกรณีที่มีเหตจุ ำเป็นและสมควร ส ำนกังำนอำจพิจำรณำผ่อนผนัหรือสั่งกำรใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัิเป็นประกำรอื่นได ้ 
 
(5) ในกรณีที่มีมติเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้
ทัง้หมดของโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเรียกรอ้งใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(6) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ ำขอ้มลูต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกบักำรจดักำรกองทนุหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งไปเปิดเผย หรือใชใ้นทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกองทนุหรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์
ได ้โดยบอกกล่ำวใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั  
 
อนึ่ง ถำ้กำรเป็นผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สดุลง ใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดักำรโอนหรือส่งมอบทรพัยส์ินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่
ผูด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่ หรือตำมค ำสั่งของบริษัทจดักำร หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมตลอดถึงกำรด ำเนินงำนอ่ืนใดที่จ  ำเป็น เพื่อให้
กำรโอนหรือส่งมอบทรพัยส์ินและเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดเป็นไปโดยเรียบรอ้ยภำยใน 30 วนันบัแต่วนัทีส่ญัญำสิน้สดุลง 
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำได ้หำกเป็น
กรณีที่มีนยัส ำคญัและไม่สำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
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สถำนที่เก็บรกัษำทรพัยส์ินกองทนุรวม :  

ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 9 ถนนรชัดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท ์0-2128-2316 
 
 และหรือ บริษัทศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และหรือ ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นำย เทอดทอง เทพมงักร  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9  
แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  

ชื่อ : นำงสำว ชมภนูชุ แซ่แต ้ 
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 
แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  

ชื่อ : นำย ประวิทย ์วิวรรณธนำนตุร ์ 
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9  
แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  

ชื่อ : นำย อดุม ธนรูตันพ์งศ ์ 
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9 
แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  

ชื่อ : นำงสำว ชตุิมำ วงษ์ศรำพนัธช์ยั  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9  
แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020  

ชื่อ : นำงสำว รฐำภทัร ลิม้สกลุ  
ที่อยู่ : บริษัท พีวี ออดิท จ ำกดั  
100/19 ชัน้ที่ 14 อำคำรว่องวำนิช บี ถนนพระรำม 9  
แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  
โทรศพัท ์0-2645-0080 โทรสำร 0-2645-0020 
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สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำวในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและขอ้ตกลงในกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีระหวำ่งบริษัทจดักำรและผูส้อบบญัชี  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื่อ : บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
ที่อยู่ : 898 ถนนเพลินจิต อำคำรเพลินจิตทำวเวอร ์ชัน้ 12  
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท ์0-2657-5757 โทรสำร 0-2657-5777 
Email : krungsriasset.clientservice@krungsri.com  
 
5. ผู้จัดจ าหน่าย :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

สิทธิของที่ปรกึษำกำรลงทนุ (ถำ้มี)  
 
ที่ปรกึษำกำรลงทนุมีสิทธิไดร้บัค่ำธรรมเนียมที่ปรกึษำกำรลงทนุจำกบริษัทจดักำร ซึ่งบริษัทจดักำรจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำตอบแทนดงักลำ่วเอง โดย
จะหกัจำกค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรที่บริษัทจดักำรจะไดร้บัจำกกองทนุ ส ำหรบักำรท ำหนำ้ที่เป็นที่ปรกึษำกองทนุ และมีสิทธิตำมสญัญำแต่งตั้งที่
ปรกึษำกำรลงทนุ อย่ำงไรก็ตำม ที่ปรกึษำกำรลงทนุจะไม่มีอ ำนำจควบคมุกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรแตป่ระกำรใด โดยบริษัทจดักำรมีอ ำนำจ
ในกำรตดัสินใจแต่เพียงผูเ้ดียวในกำรจดักำรกองทนุรวมไม่ว่ำจะเป็นกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือกำรจดักำรดำ้นอ่ืนใดก็ตำม ทัง้นี ้ที่ปรกึษำกำรลงทนุ
ไม่มีสิทธิที่จะรบัทรำบถึงกำรตดัสินใจดงักล่ำว  
 
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของที่ปรกึษำกำรลงทนุ (ถำ้มี)  
 
(1) ที่ปรกึษำกำรลงทนุมีหนำ้ที่ที่ตอ้งด ำเนินกำรดงันี ้ 
 
1) รวบรวมและวิเครำะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัคณุค่ำของหลกัทรพัยห์รือควำมเหมำะสมในกำรลงทนุเกี่ยวกบัหลักทรพัยข์องประเทศไทย โดยจะท ำรำยงำน
สรุปเป็นลำยลกัษณอ์กัษรส่งใหแ้ก่บรษิัทจดักำรทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรรอ้งขอตำมสมควร  
 
2) รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัภำวะเศรษฐกิจ ตลำดเงินและตลำดทนุของทัง้ประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยจะท ำรำยงำนสรุปเป็นลำยลกัษณอ์กัษร
ส่งใหแ้ก่บรษิัทจดักำรทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรรอ้งขอตำมสมควร  
 
3) รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม และจ ำแนกตำมหมวดธรุกิจของทัง้ประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยจะท ำรำยงำนสรุปเป็น
ลำยลกัษณอ์กัษรส่งใหแ้ก่บรษิัทจดักำรทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรรอ้งขอตำมสมควร  
 
4) รวบรวมขอ้มลูอ่ืนๆ ตำมที่บริษัทจดักำรรอ้งขอตำมสมควร  
 
(2) ที่ปรกึษำกำรลงทนุ พนกังำน ลกูจำ้ง บริวำร หรือบคุคลอ่ืนใดที่ท  ำงำนใหแ้ก่ที่ปรกึษำกำรลงทนุจะตอ้งไม่ซือ้หรือขำยหลกัทรพัย ์โดยใช้ประโยชน์
จำกขอ้มลูกำรตดัสนิใจซือ้ขำยหลกัทรพัยก์่อนที่กองทนุรวมจะท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำว  
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(3) ที่ปรกึษำกำรลงทนุตอ้งเก็บรกัษำขอ้มลูใดๆ เกี่ยวกบักองทนุรวมและขอ้มลูอ่ืนๆ ที่ไดล้ว่งรูม้ำเป็นควำมลบั และจะไม่เปิดเผยใหบ้คุคลใดๆ ทรำบ 
เวน้แต่จะเป็นกำรเปิดเผยโดยอ ำนำจของกฎหมำยหรือโดยควำมยินยอมของบริษัทจดักำรเพื่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
 
(4) ที่ปรกึษำกำรลงทนุจะตอ้งรบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้เพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงรำ้ยแรงหรือกำรไม่กระท ำตำมหนำ้ที่โดย
ไม่มีเหตผุลอนัควรของที่ปรกึษำกำรลงทนุ พนกังำน ลกูจำ้ง บริวำร หรือบคุคลอ่ืนใดที่ท  ำงำนใหแ้ก่ที่ปรกึษำกำรลงทนุ  
 
(5) ที่ปรกึษำกำรลงทนุและตวัแทนที่ปรกึษำกำรลงทนุจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำย
และกฎเกณฑใ์นเรื่องดงักล่ำวที่จะมีขึน้ในภำยหลงัอย่ำงเครง่ครดั  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เป็นปัจจบุนัไดใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวม 
(ค ำถำมและค ำตอบเกี่ยวกบักองทนุรวม) 
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

สิทธิของตวัแทน (ถำ้มี)  
 
(1) ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ ในอตัรำที่ระบไุวใ้นสญัญำแต่งตัง้ตวัแทนสนบัสนนุกำรขำย
และรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ แตท่ัง้นีต้อ้งไม่เกินอตัรำที่ระบไุวใ้นขอ้ 23 “ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุและ
กองทนุรวม”  
 
(2) บอกเลิกสญัญำกำรเป็นตวัแทนตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ตวัแทนสนบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของตวัแทน (ถำ้มี)  
 
(1) แจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนของกองทนุรวม ใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุและใบค ำสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเอกสำรต่ำง ๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย  
 
(2) รบัใบค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ใบค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือใบค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และรบัช ำระคำ่ซือ้หน่วยลงทนุจำกผูส้ั่งซือ้หน่วย
ลงทนุและช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(3) ตรวจสอบควำมถกูตอ้งเรียบรอ้ยและครบถว้นของเอกสำรที่ใชใ้นกำรสั่งซือ้ขำยหน่วยลงทนุ  
 
(4) คืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(5) ยืนยนักำรซือ้ หรือขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  
 
(6) ท ำกำรอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัหนำ้ทีด่งักล่ำวขำ้งตน้  
 
(7) หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบอ่ืนตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  
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7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  
 
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  
 
9. ทีป่รึกษา :  
 
9.1. ที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

สิทธิของที่ปรกึษำกำรลงทนุ (ถำ้มี)  
 
ที่ปรกึษำกำรลงทนุมีสิทธิไดร้บัค่ำธรรมเนียมที่ปรกึษำกำรลงทนุจำกบริษัทจดักำร ซึ่งบริษัทจดักำรจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำตอบแทนดงักลำ่วเอง โดย
จะหกัจำกค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรที่บริษัทจดักำรจะไดร้บัจำกกองทนุ ส ำหรบักำรท ำหนำ้ที่เป็นที่ปรกึษำกองทนุ และมีสิทธิตำมสญัญำแต่งตั้งที่
ปรกึษำกำรลงทนุ อย่ำงไรก็ตำม ที่ปรกึษำกำรลงทนุจะไม่มีอ ำนำจควบคมุกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรแตป่ระกำรใด โดยบริษัทจดักำรมีอ ำนำจ
ในกำรตดัสินใจแต่เพียงผูเ้ดียวในกำรจดักำรกองทนุรวมไม่ว่ำจะเป็นกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือกำรจดักำรดำ้นอ่ืนใดก็ตำม ทัง้นี ้ที่ปรกึษำกำรลงทนุ
ไม่มีสิทธิที่จะรบัทรำบถึงกำรตดัสินใจดงักล่ำว  
 
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของที่ปรกึษำกำรลงทนุ (ถำ้มี)  
 
(1) ที่ปรกึษำกำรลงทนุมีหนำ้ที่ที่ตอ้งด ำเนินกำรดงันี ้ 
 
1) รวบรวมและวิเครำะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัคณุค่ำของหลกัทรพัยห์รือควำมเหมำะสมในกำรลงทนุเกี่ยวกบัหลักทรพัยข์องประเทศไทย โดยจะท ำรำยงำน
สรุปเป็นลำยลกัษณอ์กัษรส่งใหแ้ก่บรษิัทจดักำรทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรรอ้งขอตำมสมควร  
 
2) รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัภำวะเศรษฐกิจ ตลำดเงินและตลำดทนุของทัง้ประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยจะท ำรำยงำนสรุปเป็นลำยลกัษณอ์กัษร
ส่งใหแ้ก่บรษิัทจดักำรทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรรอ้งขอตำมสมควร  
 
3) รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัภำวะอตุสำหกรรมโดยรวม และจ ำแนกตำมหมวดธรุกิจของทัง้ประเทศไทยและต่ำงประเทศ โดยจะท ำรำยงำนสรุปเป็น
ลำยลกัษณอ์กัษรส่งใหแ้ก่บรษิัทจดักำรทกุเดือนหรือเม่ือบริษัทจดักำรรอ้งขอตำมสมควร  
 
4) รวบรวมขอ้มลูอ่ืนๆ ตำมที่บริษัทจดักำรรอ้งขอตำมสมควร  
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(2) ที่ปรกึษำกำรลงทนุ พนกังำน ลกูจำ้ง บริวำร หรือบคุคลอ่ืนใดที่ท  ำงำนใหแ้ก่ที่ปรกึษำกำรลงทนุจะตอ้งไม่ซือ้หรือขำยหลกัทรพัย ์โดยใช้ประโยชน์
จำกขอ้มลูกำรตดัสนิใจซือ้ขำยหลกัทรพัยก์่อนที่กองทนุรวมจะท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยด์งักล่ำว  
 
(3) ที่ปรกึษำกำรลงทนุตอ้งเก็บรกัษำขอ้มลูใดๆ เกี่ยวกบักองทนุรวมและขอ้มลูอ่ืนๆ ที่ไดล้ว่งรูม้ำเป็นควำมลบั และจะไม่เปิดเผยใหบ้คุคลใดๆ ทรำบ 
เวน้แต่จะเป็นกำรเปิดเผยโดยอ ำนำจของกฎหมำยหรือโดยควำมยินยอมของบริษัทจดักำรเพื่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
 
(4) ที่ปรกึษำกำรลงทนุจะตอ้งรบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึน้เพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงรำ้ยแรงหรือกำรไม่กระท ำตำมหนำ้ที่โดย
ไม่มีเหตผุลอนัควรของที่ปรกึษำกำรลงทนุ พนกังำน ลกูจำ้ง บริวำร หรือบคุคลอ่ืนใดที่ท  ำงำนใหแ้ก่ที่ปรกึษำกำรลงทนุ  
 
(5) ที่ปรกึษำกำรลงทนุและตวัแทนที่ปรกึษำกำรลงทนุจะไม่กระท ำกำรใดๆ อนัก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำย
และกฎเกณฑใ์นเรื่องดงักล่ำวที่จะมีขึน้ในภำยหลงัอย่ำงเครง่ครดั  
 
หมำยเหต ุ(ที่ปรกึษำกำรลงทนุ) :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลที่มีใบอนญุำตในกำรประกอบธุรกิจเป็นที่ปรกึษำกำรลงทนุใหเ้ป็นที่ปรกึษำกำรลงทนุ
ของบริษัทจดักำรไดโ้ดยไม่ถือว่ำเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำร เพ่ือใหค้ ำแนะน ำดำ้นกำรลงทนุต่ำงๆ ตำมนโยบำยกำรลงทนุเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์
แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ที่ปรกึษำทีบ่ริษัทจดักำรอำจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักลำ่วจะไม่มีอ ำนำจควบคมุ 
กำรด ำเนินงำนของบริษัทจดักำรแต่อยำ่งใด บริษัทจดักำรอำจตกลงใหค้ำ่ตอบแทนแกท่ี่ปรกึษำกำรลงทนุ ซึ่งบริษัทจดักำรจะเป็น 
ผูร้บัผดิชอบต่อค่ำตอบแทนดงักลำ่วเอง โดยจะหกัจำกค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรที่บริษัทจดักำรจะไดร้บัจำกกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้ให้
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบ เม่ือมีกำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงที่ปรกึษำกำรลงทนุ 
 
9.2.ที่ปรกึษำกองทนุ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

สิทธิของที่ปรกึษำกองทนุ (ถำ้มี)  
 
ที่ปรกึษำกองทนุมีสิทธิในกำรใหค้ ำปรกึษำและแสดงควำมคิดเห็นในภำพรวมทั่วไปของเศรษฐกิจและแนวโนม้กำรเจริญเติบโตของตรำสำรทนุและ
ตรำสำรหนี ้ทีป่รกึษำกองทนุจะไม่มีอ ำนำจควบคมุกำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรแต่ประกำรใด โดยบรษิัทจดักำรมีอ ำนำจในกำรตดัสินใจแต่เพียง
ผูเ้ดียวในกำรจดักำรกองทนุรวม ไม่ว่ำจะเป็นกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือกำรจดักำรดำ้นอ่ืนใดกต็ำม ทัง้นี ้ที่ปรกึษำกองทนุไม่มีสิทธิที่จะรบัทรำบถึง
กำรตดัสินใจดงักล่ำว  
 
หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของที่ปรกึษำกองทนุ (ถำ้มี)  
 
ที่ปรกึษำกองทนุมีหนำ้ที่ที่ตอ้งด ำเนินกำรดงันี ้ 
 
(1) ใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบัสภำวกำรณท์ำงเศรษฐกิจทั่วไปของประเทศ รวมทัง้สภำวกำรณท์ำงกำรเมืองที่อำจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
 
(2) ใหค้  ำปรกึษำเกี่ยวกบัสภำวกำรณข์องตลำดตรำสำรหนี ้และตลำดตรำสำรทนุ  
 
(3) ใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบัแนวโนม้กำรลงทนุในประเทศไทยของนกัลงทนุตำ่งประเทศ  
 
(4) ที่ปรกึษำกองทนุ พนกังำน ลกูจำ้ง บริวำรหรือบคุคลอ่ืนใดที่ท  ำงำนใหแ้กค่ณะที่ปรกึษำกองทนุจะตอ้งไม่ซือ้หรือขำยหลกัทรพัย ์โดยใชป้ระโยชน์
จำกขอ้มลูกำรตดัสนิใจซือ้ขำยหลกัทรพัยก์่อนที่กองทนุรวมจะท ำกำรซือ้ขำยหลักทรพัยด์งักล่ำว  
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(5) ที่ปรกึษำกองทนุตอ้งเก็บรกัษำขอ้มลูใด ๆ เกี่ยวกบักองทนุรวมและขอ้มลูอ่ืน ๆ ที่ไดล้่วงรูม้ำเป็นควำมลบั และจะไม่เปิดเผยใหบ้คุคลใด ๆ ทรำบ 
เวน้แต่จะเป็นกำรเปิดเผยโดยอ ำนำจของกฏหมำยหรือโดยควำมยินยอมของบริษัทจดักำรเพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(6) ที่ปรกึษำกองทนุจะตอ้งรบัผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึน้เพรำะควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงรำ้ยแรงหรือกำรไม่กระท ำตำมหนำ้ที่โดยไม่
มีเหตผุลอนัควรของที่ปรกึษำกองทนุ  
 
(7) ที่ปรกึษำกองทนุจะไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและกฎเกณฑใ์นเรื่องดงักล่ำว
อย่ำงเครง่ครดั 
 
หมำยเหต ุ(ที่ปรกึษำกองทนุ) :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลเพ่ือเป็นที่ปรกึษำกองทนุของบริษัทจดักำรไดโ้ดยไม่ถอืว่ำเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม
โครงกำร ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถเสนอใหแ้ต่งตัง้ตวัแทนผูท้รงคณุวฒิุทีส่ำมำรถใหค้ ำปรกึษำในภำพรวมทำงเศรษฐกิจแก่กองทนุรวมเขำ้เป็นที่
ปรกึษำกองทนุได ้เพื่อใหค้  ำแนะน ำดำ้นกำรลงทนุใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ให้
ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบเม่ือมีกำรแต่งตัง้หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ปรกึษำกองทนุ บริษัทจดักำรอำจตกลงใหค้่ำตอบแทนแก่ทีป่รกึษำ
กองทนุ โดยบริษัทจดักำรเป็นผูร้บัผิดชอบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนดงักลำ่วเอง ซึ่งจะหกัจำกค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรที่บริษัทจดักำรจะไดร้บัจำกกองทนุ
รวม 
 
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
 
ไม่มี 
 
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ชื่อ :  
ที่อยู่ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทนุ) :  
 
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  
 
13. สิทธิหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บรษิัทจดักำรโดยผ่ำนบริษทัจดักำรหรือตวัแทนสนบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุที่
บริษัทจดักำรแต่งตัง้ (ถำ้มี) ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหำคม 2550 เป็นตน้ไป ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุในขอ้ 7 “กำรรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ”  
 
บริษัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงยินยอมใหบ้ริษัทจดักำรท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิตำมเงื่อนไขกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ
โดยอตัโนมตัิที่ระบไุวใ้นส่วนขอ้มลูโครงกำร ขอ้ 20.2 “กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ “  
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13.2. สิทธิในกำรรบัเงินปันผล :  

ไม่มี  
 
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดอ้ย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่อนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุ
ใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) หรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) กำรโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
(2) กำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย  
(3) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเห็นสมควรและอนมุตัิใหโ้อนได ้
  
วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ  
 
(1) ผูโ้อนจะตอ้งมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  ำนกังำนนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส ำนกังำนผูส้นบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว ้ในกรณี
ที่ผูร้บัโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนแลว้ผู้
โอนจึงท ำกำรโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้ 
 
(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นส่วนขอ้มลูโครงกำร หวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ”  
 
(3) หลงัจำกที่ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนแลว้ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบั
ภำษีพรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน  
 
(4) ในกรณีที่ผูโ้อนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและตอ้งกำรโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งน ำส่งใบส ำคญัหนว่ยลงทนุคืนใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือ
ท ำกำรโอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หำกผูร้บัโอนตอ้งกำรไดใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุจะตอ้งยื่นเรื่องกำรขอใหอ้อก
ใบส ำคญัหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ"  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำ
กำร นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
 
ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไดต้่อเม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้  
 
13.4. ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่อนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ 
(US Citizen) หรือไม่ก็ได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
 
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรลงทนุหรือแกไ้ขวิธีจดักำร :  

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหบ้ริษัทจดักำรท ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำรได ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำ
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “กำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร” 
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(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็น
เจำ้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในสว่นที่เกินดงักลำ่ว  
 
13.6. สิทธิในกำรไดร้บัเงินคืนเม่ือเลิกโครงกำร :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคนืเม่ือบริษัทจดักำรเลิกกองทนุรวม โดยบริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่
ระบไุวใ้นหวัขอ้  “กำรเลิกกองทนุรวม”  
 
13.7. สิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ :  

13.8. อ่ืน ๆ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีควำมรบัผิดจ ำกดัเพียงไม่เกินค่ำหน่วยลงทนุที่ยงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ครบ 
 
กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ใหถ้ือว่ำผู้ถือหน่วยลงทนุ
ดงักล่ำวยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัซึ่งลงนำมโดยผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดักำรกองทนุรวมจ่ำยผลประโยชนต์อบแทนและคืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกว่ำสว่นของทนุของกองทนุรวมที่ตนถือ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุ สิทธิในกำรไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือกำรคืนเงินทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดตอ้งเป็นไปตำม
ขอ้ก ำหนดของหน่วยลงทนุชนิดนัน้ ๆ ดว้ย  
 
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ :  

- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- ใบหน่วยลงทนุ 
- ระบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ :  

14.2.1 กรณีหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) 
 
โครงกำรจดักำรจะใชร้ะบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชี
กองทนุในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึ่งในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนั
บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ เหลำ่นัน้เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและจะ
ถือเอำบคุคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือผูร้บัเงินที่ไดจ้ำกกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินปันผล 
(ถำ้มี)  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้หรือขำยคืน เพื่อเป็นกำรยืนยันจ ำนวน
หน่วยลงทนุ และ/หรือ จ ำนวนเงินที่ไดร้บัใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรโดยนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทำงไปรษณียภ์ำยใน 14 วนัท ำกำรนบัแต่วนั
สิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหนว่ยลงทนุครัง้แรก และกรณีกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุภำยหลงักำรปิดกำรเสนอขำยครัง้แรกบริษัทจดักำรโดยนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุแก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรร
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุผำ่นทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของ
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บริษัทจดักำร หรือ อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดั
จำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดยถือว่ำหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุที่ไดร้บัทำงสื่ออิเล็กโทรนิกสด์งักลำ่ว สำมำรถใชแ้ทนหนงัสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุตำมปกติได ้
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุขอสงวนสิทธิในกำรจดัส่งหรือไม่จดัส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึ่งไดร้บักำร
ปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(1) ในกรณีที่มีกำรจดัส่งรำยงำนกำรถอืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะน ำส่งโดยทำงไปรษณียห์รือสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีชื่อ
ปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรจดัส่งรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชส้มดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึ่งไดร้บักำร
ปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได ้ 
 
หำกปรำกฏขอ้ผดิพลำดในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งท ำกำรทกัทว้งขอ้ผดิพลำดภำยใน 
7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำขอ้มลูดงักล่ำวถกูตอ้ง 
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุอำจจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุไดเ้ฉพำะในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
รอ้งขอเพ่ือน ำไปใชเ้ป็นหลกัประกนัในกำรขอสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงิน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 
 
ก) ผูถ้ือหน่วยลงทนุกรอกรำยละเอียดในค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุ ซึง่ขอรบัไดท้ี่ส  ำนกังำนนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
 
ข) ยื่นค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหน่วยลงทนุพรอ้มช ำระค่ำธรรมเนียมตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ 15.3 เร่ือง “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ” ในกำรออกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุต่อนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
ค) นำยทะเบียนหนว่ยลงทนุโดยไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุกรอกในค ำขอ ใหอ้อกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุ ส ำหรบักรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุกรอกจ ำนวนหน่วยลงทนุในค ำขอใหอ้อก
ใบส ำคญัหน่วยลงทนุมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหนว่ย
ลงทนุประสงคจ์ะใหอ้อกใบส ำคญัหน่วยลงทนุส ำหรบัจ ำนวนเท่ำที่ปรำกฏอยูใ่นรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
ง) ใบส ำคญัหน่วยลงทนุที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุออกใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ จะมีขอ้ควำมตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ซึ่งจะระบชุื่อ
ผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยในใบส ำคญัหน่วยลงทนุจะตอ้งมีลำยมือชื่อกรรมกำรผูมี้อ ำนำจผกูพนับริษัทจดักำรและประทบัตรำส ำคญัหรือลำยมือชื่อนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุหรือใชเ้ครื่องจกัรประทบัหรือโดยวิธีอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยจ์ะอนญุำตใหท้ ำได  ้
 
จ) ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีใบส ำคญัหน่วยลงทนุ หำกจะขำยคนืหน่วยลงทนุจ ำนวนดงักล่ำวจะตอ้งน ำใบส ำคญัหนว่ยลงทนุมำส่งมอบคืนนำยทะเบียน
หน่วยลงทนุเพ่ือโอนหน่วยลงทนุนัน้เขำ้ระบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน จึงจะท ำใหก้ำรขำยหน่วยลงทนุจ ำนวนนัน้มีผลได ้
 
14.2.2 กรณีสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) 
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะเพ่ิมเติมกำรใชส้มดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ และ/หรือเปลี่ยนรูปแบบของหลกัฐำนแสดง
สิทธิในหนว่ยลงทนุจำกหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดักำรและ/หรือ
ผูส้นบัสนนุจะปิดประกำศใหท้รำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 5 วนัท ำกำรก่อนวนัเปลี่ยนแปลง ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ โดยมีวิธี
ปฏิบตัสิ  ำหรบัผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยเกำ่และรำยใหม่ ดงัต่อไปนี ้
 
1. กรณีเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยเก่ำซึ่งลงทนุในกองทนุนีก้่อนที่จะเริ่มใชส้มดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุมีควำม
พรอ้มที่จะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุแลว้ บรษิัทจดักำรจะส่งจดหมำยแจง้ไปยงัผูถ้ือหน่วยลงทนุใหท้รำบล่วงหนำ้ ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มี
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ควำมประสงคจ์ะขอรบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ จะตอ้งน ำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหลกัฐำนแสดงตนอ่ืนที่หน่วยงำนของทำงรำชกำร
ออกให ้มำแสดงเพ่ือขอรบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือส ำนกังำนของผูส้นบัสนนุตำมที่ก ำหนด 
และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุในวนัเดียวกบัที่มำรบัสมดุบญัชีฯ ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดต้ดิต่อ
ขอรบัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุไปแลว้ บริษัทจดักำรจะไม่น ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุอีกต่อไป  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยใดที่ยงัไม่ไดต้ิดตอ่ขอรบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะถือว่ำ ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงประสงคข์อรบัหนังสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดักำรจะน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร
จดักำร 
 
2. กรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยใหม่ซึ่งสั่งซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรกโดยที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุสำมำรถออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุใหไ้ดแ้ลว้ เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุไดร้บัค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสั่งซือ้
หน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้ไดช้ ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุครบถว้นแลว้ บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเพียง
อย่ำงเดียวเท่ำนัน้ใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมดุบัญชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บั
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะตอ้งลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไม่มีกำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุรำยใหม่ดงักล่ำว  
 
3. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ 
สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
 
4. บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจง้ช่ือผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัท
จดักำรไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนั้นไดร้บักำรจดัสรรหนว่ยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบรอ้ยแลว้ 
และใหถ้ือวำ่สมดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุที่บรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุออกใหใ้นนำมบริษัทจดักำรแก่ผูส้ั่งซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออก
หน่วยลงทนุของกองทนุและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ 
 
5. ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งน ำสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุมำใหบ้ริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุบนัทกึรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุให้
เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัไดต้ัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำก
วนัท ำรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุจะถือว่ำถกูตอ้งเม่ือรำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบั
ขอ้มลูที่บนัทึกไวใ้นระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อบริษัท
จดักำรกองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี 
 
16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

หำกมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้บริษัท
จดักำรจะรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนทัง้ที่เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรจดักำรกองทนุรวมในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช ำระหนี ้ดงันี ้ 
 
16.1 กรณีที่บริษัทจดักำรไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
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16.1.1 เม่ือมีกำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรำยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ วนัทีบ่ริษัท
จดักำรไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูมี้สิทธิในเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้ 
 
16.1.2 เม่ือไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะไม่น ำทรพัยส์ินดงักล่ำวและเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์นิที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้ มำ
รวมค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม และจะจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีใ้นโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำไดโ้ดยค ำนึงถึง
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั เวน้แต่กรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีต้กลงรบัช ำระหนี ้
ดว้ยทรพัยส์ินดงักลำ่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรที่สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
ในระหว่ำงที่บรษิัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้บริษัทจดักำรอำจจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์ินนัน้ได้ และใน
กรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำกเงินส ำรองรำยไดห้รือผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำกกำรบริหำรทรพัยส์ินนัน้  
 
16.1.3 เม่ือมีเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจดักำรจะเฉลี่ยเงินไดส้ทุธิจำกทรพัย์สินที่ไดจ้ำก
กำรรบัช ำระหนีค้ืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินไดส้ทุธินัน้ภำยใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัที่มีเงินไดส้ทุธิ และจะแจง้รำยละเอียด
เกี่ยวกบักำรเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีบ่ริษัทจดักำรไดเ้ฉลี่ยเงินคืน เวน้แต่
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลำกำรเฉลี่ยเงินคืนเป็นอยำ่งอ่ืน  
 
ในกำรเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ตำมขอ้ 16.1.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นว่ำ เงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีไ้ม่คุม้กบั
ภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรอำจน ำเงินไดส้ทุธิดงักลำ่วไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุจะคุม้กบัภำระคำ่ใชจ้่ำยก็ได ้ทัง้นี ้หำกไดมี้กำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีจ้นครบถว้นและปรำกฏว่ำเงินไดส้ทุธินัน้ไม่
คุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจดักำรอำจน ำเงินไดส้ทุธิดงักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็นมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุก็ได้ 
 
16.1.4 เม่ือมีกำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ต่อมำปรำกฎว่ำกองทนุรวมไดร้บัช ำระหนีต้ำมตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิ
เรียกรอ้งดงักล่ำวเป็นเงิน บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิตำมควำมในขอ้ 16.1.3 โดยอนโุลม  
 
16.2 กรณีที่บริษัทจดักำรไม่ไดบ้นัทึกมลูค่ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์ 
 
16.2.1 ก่อนกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนที่มิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดักำรจะตอ้งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมมติ
พิเศษ  
 
ในกำรขอควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง บริษทัจดักำรจะระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยส์ินที่กองทนุรวมจะได้จำกกำรรบัช ำระ
หนี ้มลูค่ำของทรพัยส์ิน ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำย พรอ้มเหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรบัช ำระหนี ้
 
16.2.2 เม่ือไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนี ้บริษัทจดักำรจะน ำทรพัยส์นิดงักล่ำวมำรวมค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมโดยจะ
ก ำหนดรำคำทรพัยส์ินนัน้เพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่ำมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด
โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และจะด ำเนินกำรกบัทรพัยส์ินดงักลำ่วดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุรวมสำมำรถลงทนุในหรือมีไวไ้ด ้บรษิัทจดักำรอำจมีไวซ้ึ่งทรพัยส์ินดงักล่ำวต่อไปเพ่ือเป็นทรพัยส์ินของ
กองทนุรวมก็ได ้ 
(2) กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุรวมไม่สำมำรถลงทนุในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดักำรจะจ ำหน่ำยทรพัยส์นิดงักลำ่วในโอกำสแรกทีส่ำมำรถ
กระท ำไดโ้ดยค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในระหว่ำงที่บริษัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหนำ่ยทรพัยส์ินดงักล่ำว บริษัท
จดักำรอำจจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์ินดงักล่ำว  
ในกรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน บริษัทจดักำรจะจ่ำยจำกทรพัยส์นิของกองทนุรวม 
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16.3 ในกรณีที่มีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้ถ้ือหน่วย
ทกุรำยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ วนัที่มีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้เป็น
ผูมี้สิทธิในเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีก้็ได ้ทัง้นี ้ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว บรษิัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรแห่งหนีห้รือสิทธิ
เรียกรอ้งนัน้มำรวมค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 
 
16.4 วิธีกำรช ำระค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน  
 
กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทน บริษัท
จดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้ 

 
กำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีป่รำกฏชื่อตำมทะเบียนผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ ณ เวลำที่ก ำหนด เท่ำนัน้  
 
17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่จดัใหมี้ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และกำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืน รวมทัง้กำรใหส้ิทธิหรือกำรจ ำกดัสิทธิใด ๆ แกผู่้ถือหน่วย
ลงทนุที่ปรำกฏรำยชื่อในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกไดก้ระท ำตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรือตำมกฎหมำยแลว้ ใหถ้ือว่ำบริษัทจดักำร
กองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนำ้ที่แลว้ 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทุน ในกรณีดงันี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทนุที่มิใชร่ำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุไม่เป็นผู้
ลงทนุสถำบนั ผูล้งทนุรำยใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทนุสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนด ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้
ก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ  
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบั
คะแนนเสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว  
 
19. หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำร
ไปตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ ำเนินกำรดงักลำ่วและมีผลผกูพนัตำมมต ิ
 
มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำย ใหถ้ือว่ำมตนิัน้เสียไป 
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ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
(มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสยีงไดไ้ม่นอ้ยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งสง่หนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทนุ
รวมมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุนอกจำกจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุที่
ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั หรือที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติม
ดงัต่อไปนีด้ว้ย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั ตอ้งไดร้ับมติเสียง
ขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวน
หน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุชนดิใดชนิดหนึง่ ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแต่ละ
ชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่เป็นไปตำมและไม่ขดัหรือแยง้กบั
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ใหถ้ือว่ำขอ้ผกูพนั
ส่วนที่แกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญำ 
 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน ทัง้นี ้เรื่องที่กระทบ
ต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ใหร้วมถึง 
(ก) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและกำรคนืเงินทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนตำมขอ้ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน  
(ง) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรประกนัตำมขอ้ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนั และขอ้ก ำหนด
เกี่ยวกบักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน  ์
(จ) เร่ืองที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ 
(ก) เป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยไดร้บัมติโดยเสียงขำ้งมำกหรือมติ
พิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แลว้แต่กรณี หรือ 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงควำมเห็นว่ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 
ตอ้งกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตรำบริษัท 
(ถำ้มี) บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  ำกำรและเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถ
ตรวจดไูด ้รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุพรอ้มกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของ
กองทนุรวม  
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21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร : ไม่มี  
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ :  

22.1.1 บริษัทจดักำรจะเลิกกองทนุรวมเม่ือปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้
(1) จ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด 
(2) มลูค่ำหน่วยลงทนุทีข่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ำ 50 ลำ้นบำทในวนัท ำกำรใดและ
บริษัทจดักำรประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิด 
 
22.1.2 เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดักำรเลิกกองทนุเปิดในกรณีที่บรษิัทจดักำรกระท ำกำรหรอืงดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิด
ควำมเสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ทีข่องตน  
 
22.1.3 เม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดเ้เลว้ทัง้หมดของ
โครงกำรจดักำรใหเ้ลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
22.1.4 ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตัิใหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป หำกปรำกฏวำ่  
(1) มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำรที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว  
(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบรษิัทจดักำรมิไดป้ฏบิตัิหรือดแูลใหมี้กำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกับกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เพ่ือผูล้งทนุทั่วไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำย
หน่วยลงทนุ 
  
22.1.5  มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
(1) มีกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด  
(2) มียอดรวมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุสทุธิในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวน
หน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด  
กำรขำยคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะตำมขำ้งตน้ จะไม่น ำมำใชบ้งัคบักบักองทนุรวมที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและ
สมเหตสุมผลว่ำกำรเลิกกองทนุรวมจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่ เนื่องจำกกองทนุรวมยงัคงมีทรพัยส์ินคงเหลือที่มีคุณภำพและ
มีสภำพคล่องอย่ำงเพียงพอ และผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่จะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรขำยคืนนัน้ 
 
22.1.6 บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 22.2 เม่ือปรำกฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้มีควำม
เช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่จะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนตำมขอ้ 22.1.5 และกำรเลิกกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้
 
22.2.1  ยตุิกำรรบัค ำสั่งซือ้และค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 
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22.2.2  แจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 โดยวิธีกำรดงันี ้ 
(ก) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยทำงไปรษณียล์งทะเบียน  
(ข) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์
(ค) แจง้คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
22.2.3  จ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่ำว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 เพ่ือรวบรวมเงินเท่ำที่
สำมำรถกระท ำไดเ้พ่ือช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัิ  
 
22.2.4  ช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมสดัส่วนจ ำนวนเงินที่รวบรวมไดต้ำมขอ้ 22.2.3 ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิด
เหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 และเม่ือไดด้  ำเนินกำรช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุแลว้จะถือว่ำเป็นกำรเลิกกองทนุรวมนัน้ 
 
23. การช าระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชโีดยจะแต่งตัง้ผูช้  ำระบญัชีทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบเพ่ือด ำเนินกำรรวบรวม
ทรพัยส์ิน จดัท ำบญัชี จ ำหน่ำยทรพัยส์นิของกองทนุรวม ช ำระหนีส้ิน และค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ของกองทนุรวม รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือ
ช ำระบญัชีกองทนุรวมใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
ส ำหรบัคำ่ใชจ้่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ย
คืนเงินใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิคงเหลือตำมสดัส่วนหนว่ยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิกโครงกำร  
 
เม่ือไดช้ ำระบญัชีเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผูช้  ำระบญัชีจะท ำกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูช้  ำระบญัชีจะโอน
ทรพัยส์ินคงคำ้งใดๆ ที่เหลืออยู่ภำยหลงัจำกกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมแลว้ใหต้กเป็นกรรมสิทธิ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรก ำหนดใหท้ี่ท  ำกำรของบริษัทจดักำรเป็นสถำนที่ช  ำระเงินคนืใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่มำรบัเงินหรือเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุที่บรษิัท
จดักำรไม่สำมำรถส่งมอบเงินใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรำยนัน้ได ้หรือในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่ำง
อ่ืน บริษัทจดักำรจะอำ้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรเป็นภมิูล ำเนำ เพื่อบริษัทจดักำรจะไดน้ ำทรพัยด์งักล่ำวไปวำงทรพัย ์ณ ส ำนกังำนวำงทรพัย ์และ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้ 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดักำรกองทนุรวม  
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