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หน้า 1 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจ์ - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพัน 
ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน 

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมตราสารทนุที่เนน้ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ส ำหรบัผูล้งทุนทั่วไป (retail fund) 
ประเภทรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 

นโยบายการลงทุน :  

1.   กองทนุจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่ำงประเทศที่มีเป้ำหมำยใหผ้ลตอบแทนในกำรถือครองหน่วยลงทนุในระยะยำว โดยจะลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมต่ำงประเทศ ช่ือ Allianz Europe Equity Growth Fund (“กองทุนหลกั”) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่เสนอขำยใหก้บัผูล้งทุนทั่วไป จัดตั้งและบริหำรจัดกำร
โดยบริษัท Allianz Global Investors และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตำมระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities) ภำยใต้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบอรก์ (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมำชิกสำมัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund)  

บริษัทจัดกำรจะท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที่ประเทศสิงคโปร ์และจะลงทุนในสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหลกั ในขณะที่กองทุนหลกัจะลงทุนใน
หลักทรพัย์หรือทรพัยส์ินในสกุลเงินต่ำงๆ เช่น ยูโร ปอนดอ์ังกฤษ โครนเดนมำรก์ โครนสวีเดน ฟรงัก์สวิส เป็นตน้ ทั้งนี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำร
เปลี่ยนแปลงกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดงักล่ำว เป็นประเทศอ่ืนใดนอกเหนือจำกประเทศสิงคโปรด์ังกล่ำว ซึ่งไดแ้ก่ ประเทศฮ่องกง และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลกัเป็นสกลุเงินสิงคโปรด์อลลำร ์สกลุเงินฮ่องกงดอลลำร ์หรือสกลุเงินเหรียญสหรฐัในภำยหลงัก็ได ้โดยถือว่ำไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผู้
ถือหน่วยลงทุนแลว้ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ (ประเทศ) ที่ท  ำกำรซือ้ขำยและ/หรือสกลุเงินที่ใชใ้นกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั ซึ่งบริษัท
จดักำรจะค ำนึงถึงประโยชนข์องกองทุนเป็นส ำคญั บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั โดยส่งจดหมำยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทุนทกุรำย 
และประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  

อนึ่ง กองทนุหลกัขำ้งตน้มีกำรเสนอขำยในหลำยคลำส (classes) ซึ่งสำมำรถลงทนุไดท้ัง้ผูล้งทนุทั่วไป และ/หรือผูล้งทนุสถำบนั โดยแต่ละคลำสของหน่วยลงทุน
อำจมีควำมแตกต่ำงกันในเร่ืองของนโยบำยกำรจัดสรรก ำไร/ผลตอบแทน ค่ำธรรมเนียม หรือคุณสมบตัิของผูล้งทุน เป็นตน้ ซึ่งบริษัทจัดกำรจะพิ จำรณำเลือก
ลงทุนใน Class AT (EUR) Acc. อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทนุตำมควำมเหมำะสมในภำยหลงัก็
ได ้ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นกำรด ำรงวตัถุประสงคข์องกำรบริหำรจัดกำรกองทนุใหเ้ป็นไปตำมที่ไดร้ะบใุนหนงัสือชีช้วนฯ นี ้โดยถือว่ำได้รบัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือ
หน่วยลงทนุแลว้ (รำยละเอียดของประเภทของ Share classes สำมำรถดเูพ่ิมเติมไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกัจำกเว็บไซตข์องกองทนุหลกั)  

วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :  

กองทุนมีวัตถุประสงค์ให้เงินลงทุนมีควำมเจริญเติบโตในระยะยำวโดยมุ่งเน้นกำรลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลำดหุ้นยุโรปที่มีกำรเจริญเติบโ ตดี โดยมี
หลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุดงัต่อไปนี ้ 

-  อยู่ในแผนส่งเสริมกำรออมเงินระยะยำวของภำครฐั (Plan d’Epargne en Actions) ในประเทศฝรั่งเศส 

-  ลงทนุในตรำสำรทนุตำมที่ระบไุวใ้นวตัถปุระสงคก์ำรลงทนุ ไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 75 ของทรพัยส์ินของกองทนุ 

-  อำจลงทนุในตรำสำรทนุนอกเหนือจำกที่ระบไุวใ้นวตัถปุระสงคก์ำรลงทนุ ไม่เกินรอ้ยละ 25 ของทรพัยส์ินของกองทนุ 

-  อำจลงทนุในประเทศตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทรพัยส์ินของกองทนุ 

-  อยู่ภำยใตข้อ้จ ำกดักำรลงทนุของประเทศฮ่องกง (Hong Kong Restriction) 

-  อยู่ภำยใตข้อ้จ ำกัดกำรลงทุนของ GITA Restriction  อย่ำงไรก็ดี กองทุนจะลงทุนในตรำสำรที่ใหก้รรมสิทธิ์ในหุน้ของบริษัท (Equity Participation) ไม่ต ่ำ
กว่ำรอ้ยละ 70 ของทรพัยส์ินของกองทนุ  

อย่ำงไรก็ดี กองทนุอำจมีกำรใชต้รำสำรอนพุนัธ ์(สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (Efficient Portfolio Management: EPM) 
เช่น กำรท ำสัญญำ Futures, Options, และ swaps เพื่อป้องกันควำมเสี่ยง ซึ่งอำจท ำใหก้องทุนมีโอกำสและควำมเสี่ยงลดลง และกองทุนอำจใชต้รำสำร
อนพุนัธใ์นลกัษณะเก็งก ำไร เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนจำกกำรลงทนุใหส้ัมฤทธิผลตำมนโยบำยกำรลงทนุ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพ่ือสะทอ้นถึงภำพรวมของกองทุน 
และเพ่ือเพ่ิมกำรลงทุนใหสู้งกว่ำระดบักำรลงทนุของกองทุนซึ่งลงทนุในหลกัทรพัยแ์ต่เพียงอย่ำงเดียว โดยมีหลกัทรพัยอ์ำ้งอิงไดแ้ก่ ดชันีกำรเงิน (ไดแ้ก่ ค่ำเงิน 
อตัรำแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้ รำคำและดชันีผลตอบแทนดอกเบีย้โดยรวม), ดชันีตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทุนต่ำงๆ, รำคำสินคำ้โภคภณัฑล์่วงหนำ้, ดชันีรำคำของ
โลหะมีค่ำ และดชันีของสินคำ้โภคภณัฑต์่ำงๆ เป็นตน้  

รำยละเอียดอ่ืนๆ ของกองทุนหลกัจะระบุอยู่ตอนทำ้ยของส่วนขอ้มูลสรุปรำยละเอียดโครงกำรฯ หวัขอ้ “สรุปขอ้มูลส ำคญัที่ผูล้งทุนควรทรำบเกี่ยวกับกองทุน 
Allianz Europe Equity Growth Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่ำงประเทศที่กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจไ์ปลงทุน” ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทุนหลกัมีกำรแกไ้ข
เพ่ิมเติมโครงกำรจัดกำรในภำยหลงั บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรใหส้อดคลอ้งกับกำรเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่ำไดร้บั
ควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้  

 



หน้า 2 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจ์ - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

2.   กองทนุจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมูลค่ำ
ทรพัยส์ินสุทธิของกองทนุ หรือตำมอตัรำส่วนที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด แต่ทัง้นี ้จะลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่
ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหรือตำมอตัรำส่วนที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด  

3.   ในภำวะปกติ กองทุนจะน ำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหรือตำมอตัรำส่วนที่
ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด ทัง้นี ้มิใหร้วมถึงช่วงเวลำประมำณ 15 วนัท ำกำร หลงัจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกโดยนับตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมซึ่งอยู่ในช่วงระหว่ำงรอกำรลงทนุ หรือช่วงเวลำประมำณ 15 วนัท ำกำรก่อนเลิกกองทนุ  

อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่สถำนกำรณก์ำรลงทุนในต่ำงประเทศและ/หรือกำรลงทุนในกองทนุหลกัไม่เหมำะสม เช่น ภำวะตลำดและเศรษฐกิจมีควำมผนัผวน เกิดภัย
พิบตัิ เกิดเหตกุำรณไ์ม่ปกติต่ำงๆ มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุ หรือกรณีอ่ืนใดที่จะก่อควำมเสียหำยใหแ้ก่กองทนุโดยรวม เป็นตน้ และ/
หรือ ในช่วงระหว่ำงรอกำรอนุมัติกำรเพิ่มวงเงินลงทุนในต่ำงประเทศจำกทำงกำร และ/หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จ  ำเป็นและสมควร และ/หรือ
ในช่วงระยะเวลำประมำณ 10 วนัท ำกำร กรณีที่มีผูถ้ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทุนจ ำนวนมำก กองทุนอำจไม่สำมำรถลงทุนในต่ำงประเทศเป็น
กำรชั่วครำว ดงันัน้ จึงอำจมีบำงขณะที่กองทุนไม่สำมำรถลงทุนใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรได ้ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิท ธิที่
จะน ำเงินลงทุนบำงส่วนหรือทัง้หมดกลบัเขำ้มำลงทนุในประเทศเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร โดยจะลงทุนในตรำสำรหนีแ้ละ/หรือเงินฝำกก็ได ้เพื่ อเป็นกำรรกัษำ
ผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณด์งักล่ำวนี ้บริษัทจดักำรจะรำยงำนกำรไม่สำมำรถลงทนุใหเ้ป็นไปตำมสดัส่วนกำรลงทุนที่ก ำหนดไวใ้น
โครงกำรต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  

4.  เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่ำงประเทศในตรำสำรหนีแ้ละ/หรือเงินฝำกที่ออก รบัรอง รบัอำวัล หรือค ำ้ประกันกำรจ่ำยเงิน โดยภำครฐับำล 
รฐัวิสำหกิจ สถำบนักำรเงิน และ/หรือภำคเอกชนคุณภำพดี โดยตรำสำรดงักล่ำวไดร้บักำรจัดอนัดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผูอ้อกตร ำสำรอยู่ใน
อนัดับที่สำมำรถลงทุนได ้(Investment Grade) ในกรณีตรำสำรดงักล่ำวเป็นหุน้กู้ดอ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) จะตอ้งไดร้บักำรจัดอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ
ของตรำสำร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุไดเ้ท่ำนัน้  

5.  กองทุนอำจพิจำรณำลงทุนในตรำสำรแห่งหนีใ้นประเทศ หรือเงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย ที่มีอำยุของตรำสำรหรือสญัญำ หรือระยะเวลำกำร
ฝำกเงิน แลว้แต่กรณี ต ่ำกว่ำ 1 ปี โดยเป็นกำรลงทนุที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรส ำรองเงินไวส้  ำหรบักำรด ำเนินงำน รอกำรลงทนุ หรือรกัษำสภำพคล่องของกองทนุ  

6.  ในส่วนของกำรลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured note) ตรำสำรหนีท้ี่มีอันดับควำม
น่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำที่สำมำรถลงทนุได ้(Non – investment grade) หรือตรำสำรหนีท้ี่ไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Unrated securities) และตรำสำรทุน
ของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ (Unlisted securities) อย่ำงไรก็ตำม กองทุนสำมำรถมีไวซ้ึ่งตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดับควำมน่ำเช่ือถือต ่ำกว่ำที่
สำมำรถลงทุนได ้(Non – investment grade) เฉพำะกรณีที่ตรำสำรหนีไ้ดร้บักำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่สำมำรถลงทุนได ้( Investment grade) ขณะที่
กองทนุลงทนุเท่ำนัน้  

7.  ในกรณีที่กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund มีกำรลงทนุในหลกัทรพัย ์ตรำสำร และ/หรือสญัญำของบริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนอยู่ในตลำดหลกัทรพัย ์
(Unlisted company) และ/หรือตรำสำรแห่งหนีท้ี่ไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลกัทรพัยท์ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือต ่ำ
กว่ำที่สำมำรถลงทุนได ้(Non – investment grade) โดยมีอตัรำส่วนกำรลงทุนรวมกันทั้งหมดมำกกว่ำรอ้ยละ 15 ของ NAV ของกองทุนหลกั บริษัทจัดกำรจะ
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 

(1)   บริษัทจัดกำรจะปรบัลดสดัส่วนกำรลงทนุในกองทุนหลกัเพ่ือใหก้ำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินดงักล่ำว มีอตัรำส่วนกำรลงทุนรวมกันทั้ งหมดไม่เกิน
รอ้ยละ 15 ของ NAV ของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจ ์ภำยใน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่ทรำบถึงเหตุกำรณ์ดงักล่ำว ยกเวน้กรณีที่เกิดจำกปัจจัยที่
ควบคมุไม่ไดห้รือกรณีจ ำเป็นและสมควรที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำขำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่ชกัชำ้  

(2)   หำกกำรด ำเนินกำรปรบัลดสดัส่วนกำรลงทนุในกองทนุหลกัขำ้งตน้ มีผลท ำใหก้ำรลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งกองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีนอ้ยกว่ำรอ้ยละ 
80 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจ ์บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่ แทน 
กองทุนเดิม โดยกองทุนต่ำงประเทศดงักล่ำวจะตอ้งมีนโยบำยกำรลงทุนที่สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค ์และ/หรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรี
ยุโรปอิควิตีเ้ฮดจ ์และมีคุณสมบตัิตำมที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรใหเ้สร็จสิน้โดยไม่ ชักชำ้ และ
จะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทรำบต่อไป 

(3)   หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  ำใหบ้ริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคดัเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่แทนกองทนุเดิมได ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
ด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม โดยจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่ รวบรวมได้
หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยและส ำรองค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งของกองทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อจ ำนวนหน่วยลงทุน
ที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกองทนุ  

 

 

 



หน้า 3 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจ์ - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

8.   ในกรณีที่กองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund มีกำรลงทนุตำมขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี ้ 

(1)   ลงทุนในตรำสำรแห่งทุนและมีผลท ำใหอ้ตัรำส่วนกำรลงทุนในตรำสำรทุนของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจ ์นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 65 ของมูลค่ำทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์หรือ  

(2)   ลงทุนในหรือมีไวซ้ึ่งหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินโดยไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมประเภทหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต . ประกำศ
ก ำหนดใหล้งทนุได ้ 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโดยจะพิจำรณำคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวจะตอ้งมีนโยบำยกำรลงทุน
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์และ/หรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจ ์และมีคุณสมบัติตำมที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำ ร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่ชกัชำ้ และจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทรำบต่อไป  

หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  ำให้บริษัทจัดกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคัดเลือกกองทุนต่ำงประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได ้บริษัทจัดกำรขอสงวนสิ ทธิที่จะ
ด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่รวบรวมไดห้ลงัหกั
ค่ำใชจ้่ำยและส ำรองค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งของกองทุน (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ  ำหน่ำย
แลว้ทัง้หมดของกองทนุ  

ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนยำ้ย/เลิกกองทนุตำมขอ้ 7. หรือขอ้ 8. ขำ้งตน้ กองทนุจะยกเวน้โดยไม่น ำเรื่องกำรลงทนุในหรือ
มีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทุนต่ำงประเทศดงักล่ำวเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทนุ รวมถึง
กำรน ำเงินไปลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ มำบงัคบัใชใ้นช่วงด ำเนินกำรคดัเลือกและ/
หรือเตรียมกำรลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่ำว  

9.   โดยปกติกองทุนจะท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงดำ้นอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเกือบทัง้หมด โดยไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 90 ของ
มลูค่ำเงินลงทนุในต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่สถำนกำรณก์ำรลงทนุในต่ำงประเทศเกิดเหตกุำรณไ์ม่ปกติ เช่น ภำวะตลำดหุน้ที่กองทนุหลกัลงทนุหรือมีไว้
มีควำมผันผวน เป็นตน้ หรือในกรณีที่มีผูถ้ือหน่วยลงทุนสั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนมำก และ/หรือในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัหรือมีเหตุผลที่จ  ำเป็น
และสมควร  กองทนุอำจไม่สำมำรถด ำรงสดัส่วนของกำรป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยน (Hedge Ratio) ใหไ้ม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 90 ของมลูค่ำเงินลงทุน
ในต่ำงประเทศเป็นกำรชั่วครำวได ้โดยมีระยะเวลำไม่เกิน 10 วนัท ำกำร ซึ่งหำกเกิดเหตุกำรณด์งักล่ำวบริษัทจัดกำรจะรำยงำนกำรไม่สำมำรถลงทุนใหเ้ป็นไป
ตำมสดัส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพ่ือทรำบโดยพลนั ทัง้นี ้กองทนุจะไม่ลงทุนในตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำ
ซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note)  

10.  กองทุนอำจจะเข้ำท ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงกำร
ป้องกันควำมเสี่ยง (Hedging) จำกกำรลงทุน โดยขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดกำร เช่น กำรท ำสญัญำสวอปและ/หรือสญัญำฟอรเ์วิรด์ที่อำ้งอิงกับอตัรำ
แลกเปลี่ยน/ดำ้นรำคำตรำสำร/อตัรำดอกเบีย้ ซึ่งพิจำรณำจำกสภำวะกำรณข์องตลำด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น แนวโนม้และ
ทิศทำงรำคำของหลักทรพัยท์ี่ลงทุน กำรออกสัญญำซื ้อขำยล่วงหนำ้ที่อำ้งอิงกับดัชนีอำ้งอิง กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ที่อำจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่ำงมี
นยัส ำคญัของกองทนุ และค่ำใชจ้่ำยในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ เป็นตน้  

11.  ในกรณีที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำ กำรลงทนุในกองทุนรวมต่ำงประเทศ และ/หรือกำรลงทุนในกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ไม่เหมำะสมอีกต่อไป 
เช่น มีกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงคห์ลกัของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดงักล่ำวไม่เป็นไปตำมที่คำดไว ้หรือไม่สำมำรถลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทนุดงักล่ำวไดอี้กต่อไป หรือกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวมีกำรกระท ำผิดตำมควำมเห็นของหน่วยงำนก ำกบัดูแลของกองทุนต่ำงประเทศ และ/หรือเม่ือ
เกิดเหตกุำรณห์รือคำดกำรณไ์ดว้่ำจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ จนอำจส่งผลใหก้ำรลงทุนในกองทนุต่ำงประเทศเป็นภำระต่อผูล้งทนุโดยเกินจ ำเป็น 
เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ไดเ้ลิกโครงกำรในขณะที่บริษัทจัดกำรยงัด ำเนินกำรบริหำรและจัดกำรลงทุนกองทุน
เปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจ ์ทัง้นี ้เม่ือปรำกฎกรณีดงักล่ำว บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำเงินไปลงทนุในกองทุนรวมต่ำงประเทศอื่นใดที่มีนโยบำยกำรลงทุน
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ/หรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน และในกำรโอนยำ้ยกองทุนดงักล่ำว บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำด ำเนินกำรในครัง้เดี ยว หรือ
ทยอยโอนยำ้ยเงินทนุ ซึ่งอำจส่งผลใหใ้นช่วงเวลำดงักล่ำวกองทนุอำจมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุต่ำงประเทศมำกกว่ำ 1 กองทนุ โดยอำจเป็นกองทนุที่บริหำร
และจัดกำรลงทุนโดยบริษัท Allianz Global Investors) หรือไม่ก็ได ้หรือ ขอสงวนสิทธิในกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี ้
เฮดจ ์โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้หำกมีกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบโดยพลนั โดยส่งจดหมำย
แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำย และประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
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12.  ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกแลว้ ปรำกฏว่ำจ ำนวนเงินที่ไดจ้ำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครัง้แรกไม่เพียงพอต่อกำรจัดตัง้กองทุนเพ่ือส่ง
เงินไปลงทุนในต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงเหมำะสม เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุ โดยจะ
คืนเงินค่ำสั่งซือ้แก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนภำยใน 3 วนัท ำกำรนับตัง้แต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัสุดทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงัจำก
กำรจัดตัง้และบริหำรจัดกำรลงทุนไปแลว้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทุนทุกรำยแลว้ หำกเป็น
กรณีดงัต่อไปนี ้ 

(1)  ผูจ้ดักำรกองทนุพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ สถำนกำรณก์ำรลงทนุในต่ำงประเทศไม่เหมำะสม  

(2)  กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบักำรน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศ  

(3)  กรณีที่มีเหตใุหเ้ช่ือไดว้่ำเพ่ือเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม 

13.  ในกรณีที่กองทุนมีกำรลงทุนในกองทุนหลักไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ  5 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิลดลงใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

(1)  มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั  

(2)  ยอดรวมของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรใดติดต่อกนั คิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิ
ของกองทนุหลกั  

เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 

(1)  แจง้เหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่ำทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ ส  ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ปรำกฏเหต ุ 

(2)  ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 60 วนันบัแต่วนัที่ปรำกฏเหต ุ 

(3)  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ด  ำเนินกำรแลว้เสรจ็  

(4)  เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมตำม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทุนรบัรูแ้ละเขำ้ใจเกี่ยวกับสถำนะของกองทุนรวม 
และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหบ้คุลำกรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวดว้ย  

อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ (2) บริษัทจดักำรสำมำรถขอผ่อนผนัต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนยำ้ย/เลิกกองทุน กองทนุจะยกเวน้ไม่น ำเร่ืองกำรลงทนุหรือมีไวซ้ึ่ งทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ 
(offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมูลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุน มำบังคับใชใ้นช่วงด ำเนินกำรคัดเลือกและ/หรือ
เตรียมกำรลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่ำว 

14. บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนำคตใหเ้ป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน ( Fund of Funds) หรือ
กองทุนรวมที่มีกำรลงทุนโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลบัมำเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดยไม่ท ำให้
ระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ใหเ้ป็นไปตำมดุลยพินิจของผูจ้ัดกำรกองทุนซึ่งขึน้อยู่กับสถำนกำรณ์ตลำด โดยเป็นไปเพื่อ
ประโยชนส์ูงสุดของผูถ้ือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วัน ก่อนด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลง
ประเภทกองทนุรวมดงักล่ำว โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) 

15. ในกำรค ำนวณสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดกำรอำจไม่นับช่วงระยะเวลำดังนีร้วมดว้ย ทั้งนี ้โดยจะค ำนึงถึง
ประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั 

(15.1)   ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 

(15.2)   ช่วงระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทุนเนื่องจำกไดร้บัค ำสั่งขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพ่ือรอกำรลงทุน ทัง้นี ้ตอ้งไม่
เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร 
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สรุปข้อมูลส าคัญทีผู่้ลงทุนควรทราบเก่ียวกับกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) : 

ช่ือกองทุน : Allianz Europe Equity Growth Fund ซึ่งเป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้ตำมระเบียบของ UCITS (Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities) ภำยใตก้ฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิรก์ และเป็น
สมำชิกสำมญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทนุรวม
ประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 

ประเภทโครงการ : กองทนุรวมตรำสำรทนุ (Equity Fund) 

วันทีจ่ัดตั้งกองทุน : 16 ตลุำคม 2549 

วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุน : กองทุนมีวตัถปุระสงคใ์หเ้งินลงทุนมีควำมเจริญเติบโตในระยะยำวโดยมุ่งเนน้กำรลงทุนในหุน้จดทะเบียนในตลำด
หุน้ยโุรปที่มีกำรเจริญเติบโตดี โดยมีหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุดงัต่อไปนี ้

-  อยู่ในแผนส่งเสริมกำรออมเงินระยะยำวของภำครฐั (Plan d’Epargne en Actions) ในประเทศฝรั่งเศส 

-  ลงทนุในตรำสำรทนุตำมที่ระบไุวใ้นวตัถปุระสงคก์ำรลงทนุ ไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 75 ของทรพัยส์ินของกองทนุ 

-  อำจลงทุนในตรำสำรทุนนอกเหนือจำกที่ระบุไวใ้นวตัถปุระสงคก์ำรลงทุน ไม่เกินรอ้ยละ 25 ของทรพัยส์ินของ
กองทนุ 

-  อำจลงทนุในประเทศตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทรพัยส์ินของกองทนุ 

-  อยู่ภำยใตข้อ้จ ำกดักำรลงทนุของประเทศฮ่องกง (Hong Kong Restriction) 

-  อยู่ภำยใตข้อ้จ ำกดักำรลงทุนของ GITA Restriction  อย่ำงไรก็ดี กองทุนจะลงทุนในตรำสำรที่ใหก้รรมสิทธิ์ใน
หุน้ของบริษัท (Equity Participation) ไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 70 ของทรพัยส์ินของกองทนุ 

อย่ำงไรก็ดี กองทุนอำจมีกำรใชต้รำสำรอนุพันธ์ (สัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำร
ลงทุน (Efficient Portfolio Management: EPM) เช่น กำรท ำสัญญำ Futures, Options, และ swaps เพื่อป้องกัน
ควำมเสี่ยง  ซึ่งอำจท ำใหก้องทุนมีโอกำสและควำมเสี่ยงลดลง และกองทุนอำจใชต้รำสำรอนุพันธ์ในลกัษณะเก็ง
ก ำไร เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทนจำกกำรลงทุนใหส้มัฤทธิผลตำมนโยบำยกำรลงทุน และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพ่ือสะทอ้น
ถึงภำพรวมของกองทนุ และเพื่อเพ่ิมกำรลงทุนใหส้งูกว่ำระดบักำรลงทนุของกองทุนซึ่งลงทนุในหลกัทรพัยแ์ต่เพียง
อย่ำงเดียว โดยมีหลักทรพัยอ์ำ้งอิงได้แก่ ดัชนีกำรเงิน (ไดแ้ก่ ค่ำเงิน อัตรำแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้ รำคำและดัชนี
ผลตอบแทนดอกเบีย้โดยรวม), ดชันีตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทุนต่ำงๆ, รำคำสินคำ้โภคภัณฑล์่วงหนำ้, ดชันีรำคำ
ของโลหะมีค่ำ และดชันีของสินคำ้โภคภณัฑต์่ำงๆ เป็นตน้ 

ตัวชีวั้ด (Benchmark) ดชันี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return โดยสำมำรถดขูอ้มลูเพ่ิมเติมไดท้ี่
เว็บไซตw์ww.allianzgi.sg 

อายุโครงการ : ไม่ก ำหนด 

บริษัทจัดการลงทุน : บริษัท Allianz Global Investors 

ผู้ดูแลผลประโยชน ์/  

ผู้เก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน: 

State Street Bank Luxembourg S.A. 

เว็บไซต ์: สำมำรถดขูอ้มลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรำยละเอียดอื่นเพ่ิมเติมไดท้ี่เว็บไซต ์www.allianzgi.sg  
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) 

1. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

 (1) ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ  ไม่เกิน 5.00 

 (2) ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี 

2. ค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม) 

 (1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร (Management Fee) ไม่เกิน 2.50 (เก็บจริง 1.50*)  

 (2) ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิงำนกองทนุ (Administration fee) ไม่เกิน 0.50 
(รวมถึง ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์/ เก็บรกัษำทรพัยส์ิน) 

หมำยเหต:ุ 

1) * กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) จะคืน (rebate) ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรใหแ้ก่กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี ้
เฮดจ ์ในอัตรำรอ้ยละ 50 ซึ่งจะเท่ำกับรอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่ำเงินลงทุนในกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) 
โดยเก็บเข้ำเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี ้เฮดจ์  ทั้งนี ้กำรคืนค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวอำจปรบัเปลี่ยนได้ตำมกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรของกองทนุหลกั (ถำ้มี) 

2)  กองทนุเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจ ์จะเป็นผูร้บัเงินค่ำส่งเสริมกำรขำยที่ไดร้บัจำกตวัแทนกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั (ถำ้มี) โดยจะน ำเงินดงักล่ำว
เก็บเขำ้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุ 

 
 

ผลตอบแทนทีผู่้ลงทุน 
จะได้จากเงินลงทุน : 

โอกำสที่จะไดร้บัจำกผลก ำไรสว่นเกิน (Capital Gain) อนัเนื่องมำจำกมลูค่ำที่เพ่ิมขึน้ของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ โดยจะไดร้บัเม่ือผูถ้ือ
หน่วยลงทนุมีกำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีลกูคำ้ที่เป็นบคุคลธรรมดำไม่ตอ้งเสียภำษีจำกก ำไรส่วนเกินดงักล่ำว 
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ค าถามและค าตอบเก่ียวกับกองทุนรวม 

1. ลักษณะทีส่ าคัญของกองทุน 
• มีกำรก ำหนดประเภทของผูล้งทนุ หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่ำงไร 

-  กองทนุเป็นกองทนุเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป โดยมีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำ (ชื่อย่อ: KFHEUROP-A): เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนทั่วไป ที่ตอ้งกำรรบัรำยไดจ้ำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital gain) และ
สะสมผลประโยชนจ์ำกกำรลงทนุ (Total return) 
2.  หน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถำบัน (ชื่อย่อ: KFHEUROP-I): เหมำะส ำหรบัผูล้งทุนที่เป็นนิติบุคคล กลุ่มผูล้งทุนที่ซือ้กรมธรรมป์ระกันชีวิตควบหน่วยลงทุน 
และ/หรือผูล้งทุนสถำบนัที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ที่ตอ้งกำรรบัรำยไดจ้ำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชนจ์ำกกำรลงทุน (Total 
return) 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1)  ผูล้งทนุสำมำรถลงทนุไดใ้นหน่วยลงทนุทกุชนิดตำมเง่ือนไขที่โครงกำรจดักำรก ำหนด ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดใหบ้ริกำรซือ้ขำยเฉพำะหน่วยลงทุนชนิดสะสม

มลูค่ำก่อน ผูถ้ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนวนัที่บริษัทจัดกำรเร่ิมเปิดขำยหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถำบนั จะ
เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำเท่ำนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะเริ่มเปิดท ำกำรขำยหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั ตัง้แต่วนัที่ 2 ธันวำคม 2564 เป็นตน้
ไป 

(2)  บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุงรำยละเอียด หรือเปิดขำยหน่วยลงทุนชนิดอ่ืนๆ ที่ยังไม่ไดเ้ปิดใหบ้ริกำร ซึ่งค ำนึงถึง
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุและ/หรือผูล้งทนุเป็นส ำคญั โดยบริษัทจดักำรจะประกำศแจง้กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำว และ/หรือแจง้วนัที่เริ่มเปิดท ำกำรขำย
ชนิดหน่วยลงทนุ ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

(3)  กรณีหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทุนสถำบนั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรก ำหนด เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพ่ิมเติมผูล้งทุนที่เป็นนิติบุคคล กลุ่ มผูล้งทนุ และ/
หรือผูล้งทนุสถำบนัได ้โดยบริษัทจดักำรจะประกำศแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

• กองทนุรวมนีมี้จ ำนวนเงินทนุโครงกำร (fund size) ล่ำสดุเท่ำใด 
- 100,000 ลำ้นบำท (หรือจ ำนวน 10,000 ลำ้นหน่วย) 

• กองทนุรวมนีเ้หมำะสมที่จะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทนุลกัษณะใด และผูล้งทนุควรลงทนุในระยะเวลำเท่ำใด 
- เหมำะสมส ำหรบัเงินลงทนุของผูมี้เงินออมโดยเป็นเงินลงทนุส่วนที่สำมำรถรบัควำมผนัผวนในระยะสัน้ และควำมเสี่ยงในระดบัทีส่งูได ้เพื่อโอกำสไดร้บั
ผลตอบแทนที่ดีในระยะปำนกลำงถึงระยะยำวโดยเทียบเคียงกบักำรลงทนุในตรำสำรทนุของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหุน้ยโุรป 
- ผูล้งทนุควรลงทนุในระยะปำนกลำงถึงระยะยำว เป็นระยะเวลำประมำณไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 

• ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อเงินลงทนุของผูล้งทนุ 
- เนื่องจำกกองทนุนีจ้ะน ำเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุในกองทนุรวมในต่ำงประเทศเพียงกองทนุเดียว ซึ่งมีนโยบำยลงทนุในตรำสำรทนุของบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลำดหุน้ยโุรป เงินลงทนุของท่ำนอำจไดร้บัผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัจำกปัจจยัดงัต่อไปนี  ้
(1) กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหุน้ทีล่งทนุโดยกองทนุหลกั 
(2) กำรเปลี่ยนแปลงของมลูค่ำหนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 
(3) กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศ 

• กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมที่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุหรือเป็นกองทนุรวมที่มุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อย่ำงไร 
- ไม่มีผูป้ระกนัเงินลงทนุและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

• กองทนุรวมนีมี้รอบระยะเวลำบญัชีอยำ่งไร 
- วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีคือ วนัที่ 31 ตลุำคม ของทกุปี 

2. ข้อก าหนดในการซือ้ขายและโอนหน่วยลงทุน 
• กองทนุรวมนีมี้วิธีกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอย่ำงไร 

(1)  วิธีการขายหน่วยลงทุน 

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน 

(1.1.1)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 
ส ำหรบัผูท้ี่ไม่เคยเปิดบญัชีกองทนุภำยใตก้ำรบริหำรของบริษัทจดักำร ผูส้ั่งซือ้จะตอ้งเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร เพ่ือประโยชนใ์นกำร
ติดต่อท ำรำยกำรซือ้ ขำย และสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผูส้ั่งซือ้ตอ้งกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำงๆ ในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุอย่ำง
ถกูตอ้งครบถว้นและตำมควำมเป็นจริง พรอ้มทัง้แนบเอกสำรประกอบกำรเปิดบญัชี ดงันี ้
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เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 
ก) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซึ่งลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้ง  ก)  ส ำเนำหนงัสือรบัรองกระทรวงพำณิชย ์ 
หรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม  ข)  ส ำเนำหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  

 ค)  ตัวอย่ำงลำยมือชื่อกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและหรือผู้มี
อ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขกำรลงนำม 

 ง)  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติ
บคุคล 

 จ)  หนังสือมอบอ ำนำจในกรณีผูมี้อ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล
ไม่ไดเ้ป็นกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมที่ระบุในหนังสือรบัรอง
กระทรวงพำณิชย์ ซึ่งเอกสำรดังกล่ำวมีกำรลงนำมรับรอง
ควำมถกูตอ้ง  

 หรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม  

ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดกำรจะจดแจง้ชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุนเหล่ำนัน้ เป็นผูถ้ือหน่วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนและจะถือเอำบุคคลที่มีชื่อแรกในค ำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทุน 
ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ 

(1.1.2)  การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์

ท่ำนสำมำรถเปิดบญัชีกองทนุออนไลนผ์่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส ์เช่น Mobile application ของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือ
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เปิดใหบ้ริกำรได ้โดยมีขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวข้องผูใ้หบ้ริกำรแตล่ะรำย 

(1.2) มูลค่าข้ันต ่าของการส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน มูลค่าข้ันต ่าของการส่ังซือ้ 

ชนิดสะสมมลูคำ่ (KFHEUROP-A) 500 บำท 
ชนิดผูล้งทนุสถำบนั (KFHEUROP-I) 500 บำท 

ซึ่งค ำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยน ำจ ำนวนเงินที่สั่ งซือ้หน่วยลงทุน หำรด้วย รำคำขำยหน่วยลงทุนซึ่งเท่ำกับมูลค่ำหน่วยลงทุน บวกด้วย 
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (ถำ้มี) เช่น สั่งซือ้หน่วยลงทุน 10,000 บำท ในวนัที่................ซึ่งมีรำคำขำยหน่วยลงทุนเท่ำกับ 10.15 บำทต่อ
หน่วย ท่ำนจะไดร้บัจ ำนวนหน่วยลงทนุเท่ำกบั 985.2217 หน่วย (10,000 หำรดว้ย 10.15) เป็นตน้ 

(1.3) วันและเวลาทีเ่สนอขายหน่วยลงทุน 

ท่ำนสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท ำกำรซือ้ขำยของกองทนุ ภำยในเวลำ 15.30 น. ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะเร่ิมเปิดท ำกำรขำยหน่วยลงทนุชนิด 
ผูล้งทนุสถำบนั ตัง้แต่วนัที่ 2 ธันวำคม 2564 เป็นตน้ไป 

(1.4)  ช่องทางการส่ังซือ้และการช าระเงินค่าส่ังซือ้หน่วยลงทุน 

▪ กรณีสั่งซือ้ผ่ำนบริษัทจดักำร หรือบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอ่ืน 

ผูส้ั่งซือ้อำจช ำระเป็นเงินโอน เช็ค หรือดรำฟต ์โดยผูส้ั่งซือ้ที่ช  ำระเป็นเช็ค ตอ้งขีดครอ่มกำรสั่งจ่ำยในนำม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนกองทนุเปิด
กรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจ-์สะสมมูลค่ำ” (กรณีสั่งซือ้หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่ำ “KFHEUROP-A”) หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิด
กรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ-์ผูล้งทนุสถำบนั” (กรณีสั่งซือ้หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั “KFHEUROP-I”) ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดเป็นบญัชีกระแส
รำยวนัของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดกำรจะเปิดเป็นบญัชีกระแสรำยวนัของ บมจ.
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรซิตีแ้บงก์ สำขำกรุงเทพฯ บมจ.
ธนำคำรยโูอบี บมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรทหำรไทยธนชำต บมจ.ธนำคำร แลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์เพื่อรำยย่อย บมจ.ธนำคำรเกียรตินำคิน 
บมจ.ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย ธนำคำรออมสิน บมจ.ธนำคำรทิสโก ้หรือที่บริษัทจดักำรก ำหนดเพ่ิมเติม 

▪ กรณีสั่งซือ้ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจดักำร หรือบมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทุนอ่ืน 

ผูล้งทนุที่ไดส้มคัรกำรใชบ้ริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส ์และมีรหสัผ่ำนเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะสำมำรถสั่งซือ้หน่วยลงทนุผ่ำน
ช่องทำงนีไ้ด ้ 

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรหกัเงินตำมจ ำนวนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทุน จำกบญัชีเงินฝำกของผูส้ั่งซือ้ที่ไดใ้หไ้วต้ำมวิธีกำรที่ก ำหนด ในกรณีที่เงินใน
บญัชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจดักำรไม่สำมำรถหกัเงินค่ำซือ้ไดห้รือรำยกำรค ำสั่งไม่สมบรูณไ์ม่ว่ำดว้ยสำเหตใุด บริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนนุกำร
ขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะยกเลิกค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ โดยผูส้ั่งซือ้สำมำรถใชบ้ริกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุใหม่ไดต้ำมปกติ 

 

 

 



หน้า 9 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจ์ - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน 

ในกรณีที่มีกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุนมีผลท ำใหจ้ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจ ำนวนหน่วยที่จดทะเบียนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
กำรจดัสรรหน่วยลงทุนใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของบริษัทจดักำร โดยใชห้ลกักำร “สั่งซือ้ก่อนไดก้่อน” ตำมขอ้มลูที่ไดมี้กำรบนัทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้บริษัทจดักำรสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บำงส่วนหรือทัง้หมดก็ได ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ให้
ทรำบล่วงหนำ้ และบริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุส่วนที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรร พรอ้มดอกเบีย้ (ถำ้มี) ใหผู้ส้ั่งซือ้ตำมวิธีกำรรบัเงินค่ำขำย
คืนหน่วยลงทนุที่ผูส้ั่งซือ้ไดร้ะบไุวใ้นกำรเปิดบญัชีกองทนุ  
บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรแจง้ทำงโทรศพัทห์รือกำรสื่อสำรขอ้ควำมทำงอิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) ทุกครัง้แก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทุนที่ไม่ไดร้บักำร
จดัสรรหน่วยลงทนุเต็มตำมจ ำนวนที่สั่งซือ้หน่วยลงทนุ 

(1.6) เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน 

(1.6.1) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวรก็ไดต้ำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรใชส้ิทธิปิดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกำศไว้บนเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร  

(1.6.2) บริษัทจดักำรอำจจะพิจำรณำปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงัต่อไปนีโ้ดยไม่ตอ้งใหเ้หตผุลใด ๆ  
(ก)  ค ำสั่งซือ้ที่จะมีผลใหผู้ส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุรำยนัน้ถือหน่วยลงทนุมำกกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทนุ  
(ข)  เพ่ือรกัษำผลประโยชนส์ูงสุดของกองทุนและ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแลว้ โดยพิจำรณำจำก

มูลค่ำกำรสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลำของกำรลงทุนเป็นหลกั ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำรบริหำรและ
จดักำรลงทนุ  

(1.6.3) ในกรณีที่บริษัทจัดกำรไดจ้ ำหน่ำยหน่วยลงทุนของโครงกำรจัดกำรจนเต็มตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้บริษัทจัดกำร
สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ตัง้แต่วนัท ำกำรซือ้ขำยถดัจำกวนัที่จ  ำหน่ำยหน่วยลงทนุไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่จดทะเบียนไป
จนกว่ำบริษัทจดักำรจะเห็นสมควรที่จะท ำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป โดยจะประกำศล่วงหนำ้ไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

(2) วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

ชนิดหน่วยลงทุน มูลค่าข้ันต ่าของการส่ังขายคืน 

ชนิดสะสมมลูคำ่ (KFHEUROP-A) 500 บำท หรือ 50 หน่วย 
ชนิดผูล้งทนุสถำบนั (KFHEUROP-I) 500 บำท หรือ 50 หน่วย 

ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งขำยคืนไดทุ้กวนัท ำกำรซือ้ขำยของกองทุน ภำยในเวลำ 14.30 น. ที่บริษัทจัดกำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืน
หน่วยลงทุนที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบริษัทจัดกำร หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสต์่ำงๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร หรือบมจ.ธนำคำรกรุงศรี
อยธุยำ เป็นตน้ 

• กรณีใดที่บริษัทจดักำรสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทนุ 
- บริษัทจัดกำรมีวตัถปุระสงคท์ี่จะเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทุนภำยในประเทศไทย และมีวตัถปุระสงคท์ี่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุกับหรือเพ่ือ
ประโยชนข์องประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท้ี่มีถิ่นฐำนอยู่ในสหรฐัอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ ในสหรฐัอเมริกำ รวมถึงกอง
ทรพัยส์ินของบคุคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซึ่งจดัใหมี้ขึน้และด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงบักำร
สั่งซือ้ กำรจดัสรร และ/หรือกำรโอนหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้มส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นบคุคลดงัที่กล่ำวมำขำ้งตน้ 
-  บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุนเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวรก็ไดต้ำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทรำบล่วงหนำ้ก่อนกำรใชส้ิทธิปิดรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทุน โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนักงำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนนุหรือเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำรหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

• กองทนุรวมนีมี้ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ กำรไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้ และกำรหยุด
รบัค ำสั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ ไวอ้ย่ำงไร 
-  กองทนุรวมนีมี้ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกับกำรเลื่อนก ำหนดเวลำช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ และกำรไม่ขำยหรือไม่รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่ร ับไวแ้ลว้ ซึ่งได้
ระบอุยู่ในรำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขอ้ 10 และขอ้ 11 ตำมล ำดบั 
-  กำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ เพื่อคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือรกัษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและ
กำรเงินของประเทศ หรือเพ่ือรกัษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน บริษัทจดักำรจะหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทุน
รวมไดเ้ป็นกำรชั่วครำวตำมระยะเวลำที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ ซึ่งไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั 

• วิธีกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเป็นอย่ำงไร 
(1)  วันและเวลาในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

เปิดใหส้บัเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยใหเ้ป็นไปตำมประกำศ “ตำรำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนภำยใตก้ำรจัดกำรของ บลจ. กรุงศรี จ ำกัด ” ซึ่ง
บริษัทจดักำรไดป้ระกำศไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร (www.krungsriasset.com) และใหเ้ป็นไปตำมวนัและเวลำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้
ทำงและ/หรือกองทนุปลำยทำง 

 

http://www.krungsriasset.com/
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(2) มูลค่าข้ันต ่าในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

กรณีที่กองทุนนีเ้ป็นกองทุนตน้ทำง : ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก โดยระบเุป็นจ ำนวนหน่วยหรือเป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำมูลค่ำ
ขัน้ต ่ำที่ก ำหนด ในกรณีที่กำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีต ่ำกว่ำมูลค่ำขัน้ต ่ำที่ก ำหนด หรือใน กรณีที่จ  ำนวน
หน่วยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งกำรสบัเปลี่ยนมำกกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะ
ถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทุนประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บันทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น และในก รณีที่ผูถ้ือ
หน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบญัชีต ่ำกว่ำมูลค่ำขัน้ต ่ำที่ก ำหนด บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะรบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผูถ้ือหน่วย
ลงทนุทัง้หมด เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ภำยใตว้ิธีกำรที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้
ต ่ำของกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
กรณีของกองทุนปลำยทำง : ผูล้งทุนสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนเขำ้กองทุนโดยไดร้บักำรยกเวน้ขอ้จ ำกัดจ ำนวนเงินขัน้ต ่ำในกำรซือ้หน่วยลงทุนตำมที่ระบุใน
หวัขอ้ “กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ”  

(3)  ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

▪ กำรสบัเปลี่ยนผ่ำนบริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ใน
ค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งครบถ้วนชัดเจน พรอ้มทั้งระบุจ ำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจ ำนวนเงินที่ต้องกำรสับเ ปลี่ยน เม่ือเจำ้หนำ้ที่
ตรวจสอบค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนว่ำถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ลงนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแล้วแก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป 

▪ กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัทจดักำร หรือบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุอ่ืน 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดส้มคัรกำรใชบ้ริกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกสแ์ละมีรหสัผ่ำนเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุผ่ำนช่องทำงนีไ้ด ้ 
ผูส้ั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรำยกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งสบัเปลี่ยนนัน้ไดเ้สร็จสิน้สมบูรณแ์ลว้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรและ/หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนไดเ้ม่ือมี
เหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(4)  ราคาขายและรับซือ้คืนกรณีสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรจะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุดงัต่อไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดรำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
(4.1) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนนีกั้บกองทุนอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ  

กรณีเป็นกองทุนตน้ทำง : กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกจำกกองทุน จะใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนของวนัท ำ
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทำง หกัดว้ย ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
กรณีเป็นกองทุนปลำยทำง : กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเขำ้กองทุน จะใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุนที่ใชเ้พ่ือค ำนวณรำคำขำยของวนัท ำกำร
ก่อนวนัที่กองทุนปลำยทำงจะไดร้บัเงินจำกกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำกกองทุนตน้ทำง บวกดว้ย ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ
ค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  

(4.2) การสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี ้ 

กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนตน้ทำง : กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จะใชมู้ลค่ำหน่วยลงทุนของวนัท ำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
ชนิดหน่วยลงทนุตน้ทำง  
กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทนุปลำยทำง : กำรค ำนวณรำคำสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ จะใชมู้ลค่ำหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรก่อนวนัที่ชนิดหน่วยลงทุน
ปลำยทำงจะไดร้บัเงินจำกกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจำกชนิดหน่วยลงทนุตน้ทำง  
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเวน้โดยไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่ำงชนิดหน่วยลงทนุภำยใตก้องทนุนีใ้หแ้ก่
ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ประสงคจ์ะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหว่ำงชนิดหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ 
อนึ่ง มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ใช้ค  ำนวณรำคำขำยและรบัซือ้คืนในกำรสับเปลี่ ยนหน่วยลงทุนข้ำงต้นต้องเป็นมูลค่ำที่ได้รบักำรรบัรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชนแ์ลว้ 

(5) เง่ือนไขในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน 

(5.1) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญำตใหมี้กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่ำงกองทนุบำงกองทนุ และ /หรือไม่อนญุำตใหมี้กำรสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุระหว่ำงชนิดหน่วยลงทนุบำงชนิดหน่วยลงทนุภำยใตก้องทนุเดียวกนัได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 

(5.2) บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรปิดใหบ้ริกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก เป็นกำรชั่วครำวและ/หรือถำวรใน
กรณีที่บริษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่เป็นประโยชนส์ูงสุด หรือมีผลกระทบในทำงลบต่อกองทุน และ/หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือ ต่อควำม
รบัผิดชอบทำงกฎหมำยของบริษัทจดักำร และ/หรือเหตอ่ืุนใดตำมที่บริษัทจดักำรเห็นสมควร ทัง้นี ้บริษัทจัดกำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ก่อนกำรใช้
สิทธิในกำรปิดรบัค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกำศไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 
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• กองทนุรวมนีก้ ำหนดวิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จ ำกดักำรโอนไวอ้ย่ำงไร 
- กองทุนนีเ้ป็นกองทนุรวมส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุไดต้ำมปกติ อย่ำงไรก็ดี ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วย
ลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รบัลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำร
โอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ 
- ผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ่งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดกำรและ/หรือผ่ำนผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซือ้คื นหน่วยลงทุน 
พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ (ถำ้มี)  
- ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนไดบ้นัทึกชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแลว้ 
ซึ่งนำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผูโ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทุนภำยใน 7 วนัท ำกำร นับแต่วนัขอโอน
หน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์

• ผูถ้ือหน่วยลงทนุจะทรำบขอ้มลูเกี่ยวกบัมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดจ้ำกช่องทำงใด 
- ท่ำนสำมำรถติดตำมขอ้มลูเกี่ยวกบัมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดจ้ำกเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

• ท่ำนสำมำรถซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุของกองทนุนีไ้ดห้รือไม่ ? 
- ได ้ทัง้นี ้กำรซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอำจมีขอ้ก ำหนด และวิธีปฏิบตัิที่แตกต่ำงไปจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุปกติที่ซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุนี ้
เพียงอย่ำงเดียว ผูล้งทนุจึงควรศกึษำรำยละเอียดของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตโดยสำมำรถติดต่อขอรบัรำยละเอียดของกรมธรรมฯ์ ไดท้ี่  
(1) บริษัท เอไอเอ จ ำกดั โทรศพัท ์02-634-8888 
(2) บริษัท เจนเนอรำลี่ ประกนัชีวิต (ไทยแลนด)์ จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์02-685-3828 
(3) บริษัท เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) โทร. 1351  
(4) บริษัท ไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) โทรศพัท ์0-2247-0247 (เริ่มมีผลวนัที่ 5 พฤษภำคม 2564) 

3. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 
• กองทนุรวมนีมี้กำรออกและส่งมอบหลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุหรือไม่ อย่ำงไร 

- กองทุนรวมนีจ้ะใชร้ะบบไรใ้บส ำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผูเ้ปิดบัญชีกองทุนใน
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
- บริษัทจัดกำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งไดแ้ก่ หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

• ผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนีอ้ำจถกูจ ำกดัสิทธิในเรื่องใด ภำยใตเ้ง่ือนไขอย่ำงไร   
-  กองทนุนีมี้ขอ้จ ำกัดในกำรใชส้ิทธิออกเสียงในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทุนรวม บริษัทจัดกำรหรือบริษัทหลักทรพัยท์ี่เป็นเจำ้ของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกิน
ดงักล่ำว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดงักล่ำวมีผูถ้ือหน่วยลงทุนเพียงรำยเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ือ
หน่วยลงทนุดงักล่ำวไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่ 

• ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ้ึ่งหุน้ของบริษัทใด จะมีช่องทำงและวิธีกำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงกำรใชส้ิทธิออก เสียงและกำร
ด ำเนินกำรใชส้ิทธิออกเสียงของบริษัทจดักำรเพิ่มเติม หรือไม่ อย่ำงไร 
- ผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบแนวทำงในกำรใชส้ิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใชส้ิทธิออกเสียงไดโ้ดยวิธีที่บริษัทจัดกำรไดเ้ปิดเผยไวท้ี่ส  ำนักงำนของบริษัท
จดักำรและผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

• กองทุนรวมนีมี้ช่องทำงและวิธีกำรรอ้งเรียนของผูล้งทุน และนโยบำยกำรระงับขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร ตลอดจนวิธีเขำ้สู่กระบวนกำร
ดงักล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร 
- ผูล้งทนุสำมำรถรอ้งเรียนโดยติดต่อกบับริษัทจดักำร โทรศพัท ์0-2657-5757  หรือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (Help Center) โทรศพัท ์1207 
- กองทุนรวมนีมี้นโยบำยกำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำร ตลอดจนวิธีเขำ้สู่กระบวนกำรดงักล่ำว ในกรณีที่บริษัทจัดกำรปฎิบตัิไม่เป็นไป
ตำมโครงกำรจัดกำรกองทนุรวมนี ้และ/หรือหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมี
ผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสำมำรถน ำข้อพิพำทเข้ำสู่กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำร
อนญุำโตตลุำกำรของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้

• กำรระบภุมิูล ำเนำในประเทศไทย เพื่อกำรวำงทรพัยส์  ำหรบัผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำยที่ไม่มีภมิูล ำเนำในประเทศไทย  
- ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน บริษัทจดักำรจะอำ้งอิงที่อยู่ของบริษัทจัดกำรเป็นภูมิล ำเนำ เพื่อบริษัท
จดักำรจะไดน้ ำทรพัยด์งักล่ำวไปวำงทรพัย ์ณ ส ำนกังำนวำงทรพัย ์
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4. บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม 

• ข้อมูลเก่ียวกับบริษัทจัดการ  

- กรรมกำรของบริษัทจดักำร มี 9 คน ตำมรำยชื่อดงัต่อไปนี ้

(1) นำยพงษ์อนนัต ์ธณตัิไตร (2) นำงสภุำพร  ลีนะบรรจง 
(3) นำยพยงุ ลีวงศเ์จริญ (4) นำยฐิติวฒิุ สขุพรชยักลุ 
(5) นำงวรรณำ ธรรมศิริทรพัย ์ (6) นำงสำวจิรำพร โพธิ์ไพโรจน ์
(7) นำยเทซ ึนำคำกำวะ (8) นำยเวนคำทำ สิทำ รำมำรำจ ูบดุดำรำจู 
(9) นำงสำวกนกวรรณ ศภุนนัตฤกษ ์  

-  จ ำนวนกองทนุรวมทัง้หมดภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของบริษัท 140 กองทนุ 

- มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม 422,472 ลำ้นบำท 

• รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน (investment committee) 

 ช่ือ นามสกุล ต ำแหน่ง 
 (1) นำงสภุำพร  ลีนะบรรจง กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 (2) นำยศิระ คล่องวิชำ ประธำนเจำ้หนำ้ที่กลุ่มกำรลงทนุ 
 (3) นำยวิพธุ  เอือ้อำนนัท ์ รองประธำนเจำ้หนำ้ที่กลุ่มกำรลงทนุ 
 (4) นำยฑลิต  โชคทิพยพ์ฒันำ ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยกำรลงทนุตรำสำรทนุ 
 (5) นำงสำวพรทิพำ  หนึ่งน ำ้ใจ ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยกำรลงทนุตรำสำรหนี ้
 (6) นำงสำวจิตอำรีย ์ฤทธิพนัธ ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตัิกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์
 (7) นำงสำวรุง่อรุณ สมเจริญ ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยก ำกบัและดแูลกำรปฏิบตัิงำน 
 (8) ดร. ฐนิตพงศ ์ ชื่นภิบำล ประธำนเจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยบริหำรควำมเสีย่งดำ้นกำรลงทนุ 
 (9) นำยธีรภำพ จิรศกัยสกลุ ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรหนี ้ 
 (10) นำงสำวรมัภำรจัน ์ยธุำนหสั ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรหนี ้ 
 (11) นำยสำธิต บวัช ู ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุ  
 (12) นำงสำวสำวิณี สขุศรีวงศ ์ ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุ  
 (13) นำยปีติ ประติพทัธิ์พงษ ์ ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุ  
 (14) นำยกวิฬ เหรียญเสำวภำคย ์ ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
 (15) นำยจำตรุนัต ์สอนไว ผูจ้ดักำรกองทนุต่ำงประเทศ 
 (16) นำยชศูกัดิ์ อวยพรชยัสกลุ ผูจ้ดักำรกองทนุต่ำงประเทศ  
 (17) นำยพงศส์ณัห ์อนรุตัน ์ ผูจ้ดักำรกองทนุต่ำงประเทศ 
 (18) นำงสำววรดำ ตนัติสนุทร ผูจ้ดักำรกองทนุต่ำงประเทศ 
 (19) นำยเกียรติศกัดิ์  ปรีชำอนสุรณ ์ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกำรลงทนุทำงเลือก 
 (20) นำยธนียะ  เภำสู่ นกัวิเครำะห ์
 (21) นำงสำวคณุธิดำ  ดนพูิพกัษ ์ นกัวิเครำะห ์
 (22) นำยศภุศิษฎ ์ เทียนสกุใส  นกัวิเครำะห ์
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⚫  รายช่ือผู้จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การท างานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้ง
หน้าทีค่วามรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว 

ช่ือ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
นำยฑลิต โชคทิพยพ์ฒันำ - ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร ์

จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ 
(เกียรตินิยม) Carnegie Mellon 
University, U.S.A. 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
 

- ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
- นกัวิเครำะหก์ำรลงทนุ 
 

นำยสำธิต บวัช ู - ปริญญำตรี สำขำพำณิชยศำสตร์
และกำรบญัชี (กำรเงิน) (เกียรตินิยม) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์
 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บล. ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 
- บล. เค จี ไอ จ ำกดั (มหำชน) 

- ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
- นกัวิเครำะหก์ำรลงทนุ 
- นกัวิเครำะหก์ำรลงทนุ 
- นกัวิเครำะหก์ำรลงทนุ 

นำงสำวสำวณีิ สขุศรวีงศ ์ - ปริญญำโท สำขำบญัชี (กำรเงิน) 
จฬุำกรณม์หำวิทยำลยั 
- ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร ์
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
 

- ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
- เจำ้หนำ้ที่วิเครำะห ์
 

นำยปีติ ประติพทัธิ์พงษ ์ - ปริญญำโท สำขำกำรเงิน 
Rochester Institute of Technology, 
New York 
- ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร ์
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
 

- ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
- นกัวิเครำะหก์ำรลงทนุ 
- เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยลกูคำ้บคุคลเเละบริกำร 

นำยกวิฬ เหรียญเสำวภำคย ์
 
 
 
 

-ปริญญำโท สำขำกำรเงิน University 
of Manchester, U.K. 

-ปริญญำตรี สำขำพำณิชยศำสตร์
และกำรบญัชี (กำรเงิน)  จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บมจ. ธนำคำรทิสโก ้

- ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุ 
- นกัวิเครำะหก์ำรลงทนุ 
- เจำ้หนำ้ที่วิเครำะหส์ินเช่ือ 

นำยจำตรุนัต ์สอนไว - ปริญญำโท สำขำกำรเงินและ
กำรตลำด University of LA VERNE, 
CA, USA 
- Bachelor of Science, Sirindhorn 
International Institute of  
Technology, Thammasat 
University, Thailand 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
 
- บลจ. ไทยพำณิชย ์จ ำกดั 
- Exxon Mobil Limited, U.S.  

- ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรหนีแ้ละกองทนุ
รวมต่ำงประเทศ 
- Investment Product Manager 
- Downstream Coordinator 
 
 

นำยชศูกัดิ์ อวยพรชยัสกลุ 
 

- ปริญญำโท  กำรเงิน บญัชีและกำร
จดักำร (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) 
Bradford University 
- ปริญญำตรี  สำขำเศรษฐศำสตร ์
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บลจ. ทิสโก ้จ ำกดั 
- บมจ. ทิสโกไ้ฟแนนเชียลกรุ๊ป 

- ผูจ้ดักำรกองทนุรวมต่ำงประเทศ 
- ผูจ้ดักำรกองทนุตรำสำรทนุและกองทนุ
รวมต่ำงประเทศ 
- นกัลงทนุสมัพนัธ ์

นำยพงศส์ณัห ์อนรุตัน,์ CFA 
 
 

-ปริญญำโท สำขำกำรเงิน 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์(หลกัสตูร
นำนำชำติ, โครงกำรแลกเปลี่ยน
นกัศกึษำที่ Louvain School of 
Management, ประเทศเบลเยี่ยม)  
-ปริญญำตรี สำขำคณิตศำสตร ์
(เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บมจ. ธนำคำรทหำรไทย  
 

- ผูจ้ดักำรกองทนุรวมต่ำงประเทศ 
- ผูจ้ดักำรฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงดำ้นกำร
ลงทนุ 
- ผูจ้ดักำรผลิตภณัฑธ์ุรกิจตลำดเงิน 
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ช่ือ นามสกุล ประวัติการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
นำงสำววรดำ ตนัตสินุทร -ปริญญำโท สำขำกำรเงิน, University 

of Bath, UK 
-ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร ์
(เกียรตินิยม) จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 
- บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย 
- บมจ. ธนำคำรไทยพำณิชย ์
 

- ผูจ้ดักำรกองทนุรวมต่ำงประเทศ 
- นกัวิเครำะหฝ่์ำยธุรกิจตลำดทนุ 
- นกัวิเครำะหเ์ศรษฐกิจและตลำด
เงิน 

 

⚫  รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (selling agent) 
 

 รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์

1 ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 1572 
2 บริษัท หลกัทรพัยก์รุงศรี จ ำกดั (มหำชน) 0-2659-7000 
3 บริษัท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ำกดั (มหำชน) 0-2231-3777, 0-2632-0777 
4 บริษัท หลกัทรพัยไ์ทยพำณิชย ์จ ำกดั 02-949-1000 
5 บริษัท หลกัทรพัยเ์มยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 02-658-6300 
6 บริษัท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน) 02-638-5000 
7 บริษัท หลกัทรพัยเ์อเซีย พลสั จ ำกดั (มหำชน) 0-2680-1234 
8 บริษัท หลกัทรพัยเ์คที ซีมีโก ้จ ำกดั 02-695-5000 
9 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน) 0-2305-9000 
10 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 02-761-9000 
11 บริษัท หลกัทรพัยด์บีีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 0-2857-7000 
12 บริษัท หลกัทรพัยธ์นชำต จ ำกดั (มหำชน) 0-2217-8888 
13 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 0-2646-9650 
14 บริษัท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) 0-2658-5800 
15 บริษัท หลกัทรพัยท์รีนีตี ้จ ำกดั 0-2343-9500, 0-2801-9100 
16 บริษัท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 0-2658-8888 
17 บริษัท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 0-2659-8000 
18 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัซ่ำ จ ำกดั 0-2660-5000 
19 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ เมอรช์ั่น พำรท์เนอร ์จ ำกดั 0-2660-6677 
20 บริษัท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 0-2635-1700 
21 บริษัท หลกัทรพัยค์นัทรี่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 02-205-7000 
22 บริษัท หลกัทรพัยโ์กลเบล็ก จ ำกดั 02-672-5920 
23 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ำกดั 02-633-6699 
24 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ำกดั (มหำชน) 02-648-1111 
25 บริษัท หลกัทรพัยไ์อรำ่ จ ำกดั (มหำชน) 02-684-8888 
26 ธนำคำรแลนดแ์อนดเ์ฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 0-2359-0000 
27 บริษัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 02-696-0000 
28 ธนำคำรไทยเครดติเพื่อรำยย่อย จ ำกดั (มหำชน) 0-26975300 
29 บริษัท แอ๊ดวำนซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 02-648-3600 
30 บริษัท หลกัทรพัยอ์ำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 02-088 9999 
31 ธนำคำรออมสิน 02-299-8000 
32 บริษัทหลกัทรพัย ์บียอนด ์จ ำกดั (มหำชน) 02-659-3456 
33 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท ์จ ำกดั 02-207-2100 
34 บริษัทหลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ เว็ลธ ์เมจิก จ ำกดั 02-861-4820 
35 บริษัทหลกัทรพัยแ์ลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน) 02-352-5100 
36 ธนำคำร ทิสโก ้จ ำกดั (มหำชน) 02-633-6000 
37 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 02-009-8000 
38 บริษัท หลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ เวลท ์รีพบับลิค จ ำกดั 02-266-6698 
39 บริษัท หลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ฟินโนมีนำ จ ำกดั 02-026-5100 
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 รายช่ือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (selling agent) เบอรโ์ทรศัพท ์

40 บริษัทหลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โรโบเวลธ ์จ ำกดั 02-107-1664 
41 บริษัทหลกัทรพัยเ์อสบีไอ ไทย ออนไลน ์จ ำกดั 02-022-1400 
42 ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกดั (มหำชน) 02-626-7000 
43 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 02-777-7777 
44 บริษัทหลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พำรท์เนอร ์จ ำกดั (มหำชน) 0-2117-7878    
45 บริษัทเมืองไทยประกนัชีวิต จ ำกดั (มหำชน) 0-2274-9400 
46 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 02-208-4840 
47 บริษัท หลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหน่วยลงทนุ แอสเซนด ์เวลธ ์จ ำกดั     02-016-8600 
48 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ำกดั 02-508-1567 
49 บริษัทหลกัทรพัยน์ำยหนำ้ซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ เทรเชอริสต ์จ ำกดั 02-061-9621 
50 บริษัทหลกัทรพัย ์ไพน ์เวลท ์โซลชูั่น จ ำกดั 02-095-8999 
51 บริษัทหลกัทรพัย ์สยำมเวลธ ์จ ำกดั 02-430-6543 
52 ธนำคำรซิตีแ้บงก ์ 02-788-2000 

• รายช่ือผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม 

 รายช่ือผู้สอบบัญชี ทีอ่ยู่ 

1 
2 
 

นาง สวุิมล กฤตยาเกียรณ ์
นางสาว สภุาภรณ ์มั่งจิตร 

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท ์0-2259-5300  โทรสาร 0-2260-1553 

• รายช่ือนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar) 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั โทรศพัท ์0-2657-5757 

• รายช่ือผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee/ Fund supervisor) 

ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  โทร. 0-2724-5265 
ทัง้นี ้นอกจำกหนำ้ที่ตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ฯ ผูด้แูลผลประโยชนย์งัมีหนำ้ที่ตำมกฎหมำยในกำรรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทุนดว้ย 

5. ช่องทางทีผู่้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกองทุนรวมนี ้

• ท่ำนสำมำรถทรำบขอ้มลูเพ่ิมเติมเกี่ยวกบักองทนุรวมนีไ้ดท้ี่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือเว็บไซตข์อง
บริษัทจดักำร  
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ปัจจัยควำมเส่ียงของกองทุนรวม และแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ความเส่ียงของกองทุนไทย 

1. ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):  

ควำมเสี่ยงจำกภำวะธุรกิจและอตุสำหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของผูอ้อกตรำสำร  

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กองทุนจะพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น กำรวิเครำะห์ปัจจัยพืน้ฐำนของผูอ้อกตรำสำร และ/หรือกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือของ ผูอ้อกตรำสำรเพื่อ
ประกอบกำรตดัสินใจลงทนุ 

2. ความเส่ียงจากความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):  

ควำมเสี่ยงจำกตรำสำรหนี ้/เงินฝำกที่กองทุนรวมไปลงทุน อำจมีกำรผิดนัดช ำระหนี ้โดยบริษัทผูอ้อกตรำสำรหนี ้ /เงินฝำกนั้น ๆ ไม่สำมำรถช ำระคืนเงินตน้หรือ
ดอกเบีย้ใหก้องทนุเม่ือถึงวนัที่ครบก ำหนด  

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำเลือกลงทุนในตรำสำรหนี/้เงินฝำกที่มีคุณภำพ โดยเงินฝำก/ตรำสำรหนีห้รือผูอ้อกตรำสำรหนีข้องบริษัทเอกชนทั่วไปจะตอ้งไดร้บักำรจัด
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในอนัดับที่สำมำรถลงทุนได ้(Investment Grade) ขึน้ไป รวมถึงเงินฝำกธนำคำร และตรำสำรหนีภ้ำครฐั ซึ่งมีควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนัด
ช ำระหนีท้ัง้เงินตน้และดอกเบีย้ในระดบัต ่ำ กองทนุจึงมีควำมเสี่ยงประเภทนีต้  ่ำ 

3. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 

เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัที่อำจจะเพิ่มสงูขึน้หรือลดต ่ำลง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตำมรำคำหุน้ที่กองทุนหลกั
ลงทนุหรือมีไว ้และอำจขึน้อยู่กบัแนวโนม้ของอตัรำดอกเบีย้ ควำมผนัผวนของค่ำเงิน ปัจจัยพืน้ฐำนทำงเศรษฐกิจ ผลประกอบกำรของบริษัทผูอ้อกตรำสำร ปริมำณ
กำรซือ้ขำยหุน้ เป็นตน้  ดงันัน้ หำกรำคำหุน้ที่ลงทนุลดลงหรือปรบัตวัสงูขึน้ จะส่งผลใหม้ลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงหรือเพ่ิมขึน้ไดเ้ช่นกนั 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำกำรลงทนุในกองทนุหลกัโดยมีสดัส่วนกำรลงทนุที่เหมำะสมและสอดคลอ้งกับนโยบำยกำรลงทนุของกองทุน โดยค ำนึงถึงสถำนกำรณท์ำง
เศรษฐกิจ กำรเมือง และภำวะตลำดเงินซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อกำรลงทนุในกองทนุหลกั 

4. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):   

ไดแ้ก่ ควำมเสี่ยงจำกกำรที่กองทุนไม่สำมำรถจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ี่ลงทุนไดใ้นรำคำที่เหมำะสมและภำยในระยะเวลำอนัสมควร ทัง้นี ้กำรที่กองทุนน ำเงินลงทุนไป
ลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund ซึ่งเป็นกองทนุรวมต่ำงประเทศที่มีกำรกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรทนุของบริษัทใสนตลำด
หุน้ยโุรป ในกรณีที่เกิดเหตกุำรณข์ำดสภำพคล่องของตรำสำร อำจมีควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถขำยตรำสำรที่กองทนุลงทนุไวไ้ดห้รือขำยตรำสำรในรำคำที่ไม่เหมำะสม 
ส่งผลใหผู้ล้งทนุอำจขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ไดร้ำคำหรือตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว ้   

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กำรที่กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในตรำสำรแห่งหนีท้ี่มีลกัษณะคลำ้ยเงินฝำก หรือตรำสำรแห่งหนีท้ั่วไป หรือเงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทยที่มีอำยขุอง
ตรำสำรหรือสญัญำ หรือระยะเวลำกำรฝำกเงิน แลว้แต่กรณี ต ่ำกว่ำ 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือรกัษำสภำพคล่องของกองทนุและลดควำมเสี่ยงจำกกำรรบัช ำระคืน 
จึงท ำใหช้่วยลดควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทนุลงทนุได ้

5. ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงิน (Exchange Rate Risk): 

เนื่องจำกกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจ ์น ำเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินบำทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินยูโร จึงอำจมีควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำม   
ผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินของทัง้สองสกุลเงินได ้กล่ำวคือ หำกค่ำเงินบำทมีค่ำแข็งขึน้จำกวนัที่กองทุนเขำ้ลงทนุเม่ือเทียบกบัสกลุเงินต่ำงประเทศที่เขำ้ลงทุนนัน้ 
(เช่น จำก 40.00 บำทต่อ 1 เหรียญยูโร เป็น 39.50 บำท ต่อ 1 เหรียญยูโร) จะท ำใหมู้ลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนเม่ือค ำนวณเป็นสกุลเงินบำทนอ้ยลง ในทำง
ตรงกันขำ้มหำกค่ำเงินบำทมีค่ำอ่อนลง (เช่น จำก 40.00 บำทต่อ 1 เหรียญยูโร เป็น 40.50 บำท ต่อ 1 เหรียญยูโร) จะท ำใหมู้ลค่ำทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนเม่ือ
ค ำนวณเป็นสกลุเงินบำทมำกขึน้ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กองทนุจะพิจำรณำลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่มีตวัแปรเป็นอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน ทัง้นี ้สดัส่วนกำรป้องกันควำมเสี่ยงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดแ้ต่ไม่นอ้ยกว่ำ
รอ้ยละ 90 ของมลูค่ำเงินลงทนุในต่ำงประเทศ ซึ่งอำจมีตน้ทนุส ำหรบักำรท ำธุรกรรมป้องกันควำมเสี่ยง โดยท ำใหผ้ลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจำกตน้ทนุที่
เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้กำรป้องกนัควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินดงักล่ำว อำจไม่สำมำรถป้องกนัควำมเสี่ยงไดท้ัง้หมด และหำกคำดกำรณ์ผิดจะท ำให้
เสียโอกำสในกำรไดร้บัผลตอบแทนที่มำกขึน้ 
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6. ความเส่ียงจากการเข้าท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Leverage Risk):  

กำรที่กองทนุมีกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงิน อำจมีควำมเสี่ยงทำงดำ้นเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สญัญำซือ้ขำย
ล่วงหนำ้นัน้ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัทจดักำรจะท ำกำรวิเครำะหส์ถำนะหรืออนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของบริษัทที่เป็นคู่สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้อย่ำงระมดัระวงั และสม ่ำเสมอ หำกมีกำรปรบัตวัในทำง
ลบอย่ำงมีนยัส ำคญั บริษัทจดักำรจะพิจำรณำปรบัเปลี่ยนแผนกำรลงทนุใหเ้หมำะสมกบัสภำวกำรณ์ 

7. ความเส่ียงของคู่สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):  

ในกรณีมีกำรลงทุนในสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ โดยที่บริษัทจัดกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำที่กระท ำนอกศูนยส์ัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (OTC) อำจมีควำมเสี่ยงที่คู่สัญญำ 
(Counterparty) ไม่ปฏิบตัิตำมสญัญำดงักล่ำวได ้

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัทจดักำรจะเลือกคู่สญัญำกับสถำบนักำรเงินที่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ 3 อนัดบัแรก หรือในกรณีต่ำงประเทศ บริษัทจัดกำรจะเลือกสถำบนักำรเงิน
ต่ำงประเทศที่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือในระยะยำวอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทุนได ้(Investment Grade) หรือสถำบนักำรเงินหรือผูไ้ดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจ
สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

8. ความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):  

เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ สงัคมและกำรเมือง ตลอดจนประสิทธิภำพขององคก์รที่เกี่ยวขอ้งกบัตลำดเงินตลำดทนุ รวมถึงขอ้จ ำกดัทำงดำ้น
กฎหมำย และกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน  ทั้งนี ้ควำมเสี่ยงดังกล่ำว อำจส่งผลใหเ้กิดควำมผันผวนของรำคำตรำสำรที่ลงทุน สภำพ
คล่อง สภำวะตลำด อตัรำเงินเฟ้อ หรืออตัรำแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกบัประเทศนัน้ๆ เป็นตน้ ซึ่งอำจท ำใหก้องทนุไม่ไดร้บัผลตอบแทนตำมที่คำดหวงัไว ้

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำจำกอันดับควำมน่ำเช่ือถือของประเทศ (country rating) ที่ไปลงทุน รวมถึงกำรวิเครำะหปั์จจัยต่ำงๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อควำมเสี่ยง
ดงักล่ำวอย่ำงถี่ถว้นรอบคอบ 

9. ความเส่ียงจากข้อจ ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repartriation Risk):  

กองทุนอำจไดร้บัผลกระทบหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ขอ้ก ำหนด กฏเกณฑห์รือนโยบำยต่ำงๆ ของรฐับำลในกำรบริหำรประเทศ ซึ่งรวมถึงชอ้จ ำกดัของ
กำรเคลื่อนยำ้ยเงินตรำต่ำงประเทศเขำ้-ออกโดยเสรี ส่งผลใหก้องทนุอำจไม่สำมำรถน ำเงินลงทนุกลบัประเทศได ้ 

แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัทจัดกำรจะติดตำมสถำนกำรณก์ำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ภำวะเศรษฐกิจ ภำวะตลำดเงิน ตลำดทุน ตลอดจนปัจจัยพืน้ฐำนต่ ำงๆ ของประเทศที่กองทุน
ลงทนุอย่ำงใกลช้ิด เพื่อประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุในประเทศนัน้ๆ ซึ่งอำจช่วยลดควำมเสี่ยงในส่วนนีไ้ด้ 

 

ความเส่ียงของกองทุนหลัก 

1.  ในระดบัควำมเสี่ยงสงูอนัเนื่องจำกกองทนุหลกัมีเป้ำหมำยกำรลงทนุในตลำดตรำสำรทุน จึงมีควำมเสี่ยงหลำยประกำรที่ควรค ำนึงถึง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำม
เสี่ยงของตลำดโดยทั่วไป  ควำมเสี่ยงของบริษัทที่เลือกลงทุน  ควำมเสี่ยงของประเทศหรือภูมิภำคที่เลือกลงทุน  ควำมเสี่ยงดำ้นควำมน่ำเ ชื่อถือทำงเครดิต 
ควำมเสี่ยงของคู่สญัญำ ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนดัช ำระหนี ้และควำมเสี่ยงของตลำดเกิดใหม่ ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงของประเทศและกำรโอน
เงิน ควำมเสี่ยงจำกผูเ้ก็บรกัษำทรพัยส์ิน  ทัง้นี ้ท่ำมกลำงควำมเสี่ยงอ่ืนๆ อนัเนื่องจำกเป้ำหมำยกำรลงทุนในตลำดตรำสำรทุน  กล่ำวไดว้่ำ กำรลดลงของรำคำ
ตรำสำร โดยเฉพำะในกรณีที่ส่งผลต่อตลำดโดยรวม และหำกเกิดขึน้เป็นระยะเวลำนำนอย่ำงมีนยัส ำคญั อำจส่งผลกระทบดำ้นลบต่อทรพัยส์ินของกองทนุหลกั
ได ้

2.  ส ำหรบักำรลงทุนในตลำดเงินและหลกัทรพัยท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัเงินฝำก ยงัมีควำมเสี่ยงที่ควรค ำนึงถึง ไดแ้ก่ ควำมเสี่ยงจำกควำมเปลี่ยนแปลงของอตัรำดอกเบีย้ 
ควำมเสี่ยงดำ้นควำมน่ำเชื่อถือทำงเครดิต ควำมเสี่ยงของตลำดโดยทั่วไป ควำมเสี่ยงของบริษัทที่เลือกลงทนุ ควำมเสี่ยงของประเทศหรือภมิูภำคที่เลือกลงทุน 
ควำมเสี่ยงของคู่สญัญำ ควำมเสี่ยงจำกกำรผิดนดัช ำระหนี  ้และควำมเสี่ยงของตลำดเกิดใหม่ ควำมเสี่ยงจำกสภำพคล่อง ควำมเสี่ยงของประเทศและกำรโอน
เงิน ควำมเสี่ยงจำกผูเ้ก็บรกัษำทรพัยส์ินซึ่งควรค ำนึงถึงดว้ย 

3.  ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงินในระดบัสูงอนัเนื่องจำกคลำสต่ำงๆ (share classes) ของหน่วยลงทุนที่ไม่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน
เป็นพิเศษที่ระดบัคลำสของหน่วยลงทุนนัน้ๆ   โดยมีควำมเสี่ยงสูงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรบันักลงทุนที่ไม่ไดจ้ัดกำรป้องกันควำมเสี่ยงกับคลำสของหน่วย
ลงทนุที่ถือครอง หำกพิจำรณำถึงคลำสต่ำงๆ ของหน่วยลงทนุที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงในเงินสกลุใดสกุลหนึ่งโดยเฉพำะที่ระดบัคลำสของหน่วยลงทุน ควำม
เสี่ยงนีจ้ะมีขอบเขตที่นอ้ยลงส ำหรบันักลงทุนที่มีกำรจัดกำรในอตัรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินนัน้  ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจะอยู่ในระดบัสูงหำกคลำสของ
หน่วยลงทนุซึ่งเป็นสกลุเงินหลกัหรือสกลุเงินที่ใชอ้ำ้งอิงมีกำรป้องกนัควำมเสี่ยงของสกลุเงินที่แน่นอนเพียงสกลุเงินเดียว 
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4.  นอกจำกนี ้ผูล้งทุนควรพิจำรณำควำมเสี่ยงต่ำงๆ ดงัต่อไปนีด้ว้ย ไดแ้ก่ ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบักำรช ำระเงิน ควำมเสี่ยงเฉพำะของกำรลงทนุในกองทนุที่เลือก
ลงทนุ  ควำมเสี่ยงดำ้นเงินลงทนุของกองทนุ ควำมเสี่ยงของควำมยืดหยุ่นที่มีขอ้จ ำกดั ควำมเสี่ยงจำกเงินเฟ้อ ควำมเสี่ยงจำกกำรที่หนีส้ินของหน่วยลงทนุคลำส 
(class) หนึ่งอำจส่งผลกระทบต่อหน่วยลงทุนคลำส (class) อ่ืน ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของทรัพย์สินที่ใช้อ้ำงอิง  ควำมเสี่ยงจำกกำร
เปลี่ยนแปลงหนงัสือส ำคญัแสดงกำรจดัตัง้บริษัท นโยบำยกำรลงทุน และลกัษณะพืน้ฐำนอ่ืนๆ ของกองทนุ ควำมเสี่ยงดำ้นบคุลำกรที่มีต ำแหน่งส ำคญั ควำม
เสี่ยงดำ้นตน้ทนุกำรท ำรำยกำรอนัเป็นผลจำกกำรเคลื่อนยำ้ยหน่วยลงทนุ และควำมเสี่ยงดำ้นผลตอบแทนอนัเป็นควำมเสี่ยงที่เพิ่มสงูขึน้อย่ำงมำก   

5.  กองทุนหลกัอำจมีกำรใชต้รำสำรอนุพนัธ ์(สญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management: EPM) เช่น 
กำรท ำสญัญำ Futures, Options, และ swaps เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยง  ในกำรใชต้รำสำรอนุพนัธอ์ำจท ำใหภ้ำพรวมของกองทุนมีโอกำสและควำมเสี่ยงลดลง  
นอกจำกนี ้กองทุนหลกัอำจใชต้รำสำรอนุพนัธใ์นลกัษณะเก็งก ำไร เพ่ือเพิ่มผลตอบแทนจำกกำรลงทุนใหส้มัฤทธิผลตำมนโยบำยกำรลงทุน และโดยเฉพ ำะ
อย่ำงยิ่งเพื่อสะทอ้นถึงภำพรวมของกองทนุหลกั และเพ่ือเพ่ิมกำรลงทนุใหส้งูกว่ำระดบักำรลงทุนของกองทนุหลกัซึ่งลงทนุในหลกัทรพัยแ์ต่เพียงอย่ำงเดียว  ใน
กำรใชต้รำสำรอนุพนัธเ์พ่ือสะทอ้นภำพรวมของกองทนุหลกั จะมีกำรจดัภำพรวมของกองทุนหลกัใหเ้ป็นไปตำมควำมตอ้งกำรดว้ยวิธีกำรต่ำงๆ  เช่น  กำรเลือก
ลงทนุในตรำสำรอนพุนัธแ์ทนกำรลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัย ์เป็นตน้ หรือในกรณีกำรก ำหนดภำพรวมของกองทนุหลกัก็เช่นเดียวกนั องคป์ระกอบบำงประกำร
ของวตัถุประสงคแ์ละหลกักำรกำรลงทุนของกองทนุหลกัอำจก ำหนดโดยอำ้งอิงกบัตรำสำรอนพุนัธ ์เช่น กำรใชก้ำรลงทุนในตรำสำรอนุพนัธ ์(ซึ่งโดยปกติจะไม่
ส่งผลต่อภำพรวมของกองทนุหลกัอย่ำงมีนยัส ำคญั) แสดงสถำนะกำรถือครองสกลุเงิน เป็นตน้  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง หำกกองทุนหลกัมีวตัถุประสงคก์ำรลงทนุที่
ระบุว่ำ เพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนเพิ่มเติม ผูจ้ัดกำรกองทุนสำมำรถก ำหนดใหส้กุลเงินบำงสกุลมีควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนแตกต่ำง ออกไป และ/หรือ 
ก ำหนดควำมเสี่ยงแยกต่ำงหำกส ำหรบัหุน้ พนัธบตัร และ/หรือ ดชันีสญัญำ Futures ที่อำ้งอิงกบัสินคำ้โภคภัณฑ ์และ/หรือ ดชันีสินคำ้โลหะมีค่ำ และ/หรือ ดชันี
สินคำ้โภคภณัฑ ์องคป์ระกอบของวตัถปุระสงคแ์ละหลกักำรกำรลงทนุเหล่ำนี ้จะอำ้งอิงตรำสำรอนพุนัธเ์ป็นหลักทัง้สิน้ 

ส ำหรบักรณีที่กองทนุหลกัใชต้รำสำรอนพุนัธเ์พ่ือเพ่ิมระดบักำรลงทนุนัน้ จดุประสงคก์็เพ่ือใหมี้ควำมเป็นไปไดใ้นระยะกลำงถึงระยะยำวที่กองทนุหลกัจะมีควำม
เสี่ยงดำ้นสภำวะตลำดสูงกว่ำกองทุนลกัษณะเดียวกนัอ่ืนๆ ที่มิไดล้งทนุในตรำสำรอนุพนัธ์ ทัง้นี ้ในกำรใชต้รำสำรอนุพนัธ ์ผูจ้ัดกำรกองทุนจะมีกำรปฏิบตัิตำม
แนวทำงกำรควบคมุควำมเสี่ยงจำกกำรลงทนุดว้ย 

หมำยเหต ุ:  

(1)  ขอ้ควำมในส่วนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund ไดถู้กคัดเลือกมำเฉพำะส่วนที่ส  ำคัญและจัดแปลมำจำกตน้ฉบบัภำษำองักฤษ ดังนั้น ใน
กรณีที่มีควำมแตกต่ำงหรือไม่สอดคลอ้งกบัตน้ฉบบัภำษำองักฤษ ใหถ้ือตำมตน้ฉบบัภำษำองักฤษเป็นเกณฑ์ 

(2)  ในกรณีที่กองทุนหลักมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำรซึ่งบริษัทจัดกำรเห็นว่ำไม่มีนัยส ำคัญ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรให้
สอดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงของกองทนุหลกั โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 
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สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจ ์

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2. ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ    
2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน  
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในอนัดบั investment grade แต่ต ่ำกว่ำ 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

3. หน่วย CIS ในประเทศตำมที่ระบใุนภำคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1.1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุ 

ไม่เกิน 10% 

4. หน่วย CIS ต่ำงประเทศ ตำมที่ระบใุนภำคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ขอ้ 2.1 ของประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ 

โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชี ไม่ต ่ำกว่ำ 80% 

5. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่ผูร้บัฝำกหรือผูอ้อกตรำสำรมีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้
5.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
5.2  เป็นธนำคำรออมสิน ทัง้นี ้เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที่รฐับำลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นกำรลงทนุในต่ำงประเทศ
หรือผูมี้ภำระผกูพนัมีภมิูล ำเนำอยู่ต่ำงประเทศ โดย

เลือกใช ้credit rating แบบ national scale) 

6. ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้
6.1  เป็นตรำสำรหนี ้ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของธนำคำรพำณิชยต์่ำงประเทศ

ที่ไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศไทย 
6.2  เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้

6.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
6.2.2  ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทั่วไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
6.2.3  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 วนั นบัแต่วนัทีล่งทนุ และไม่ไดมี้

ลกัษณะตำม 6.2.1 หรือ 6.2.2 ผูมี้ภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักล่ำวตอ้งเป็นบคุคลดงันี ้
6.2.3.1  ธนำคำรพำณิชย ์บรษิัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำ

ดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  
6.2.3.2  ธนำคำรออมสิน  
6.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 
6.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
6.2.3.5  บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั  
6.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
6.2.3.7  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
6.2.3.8  ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
6.2.3.9  บริษัทหลกัทรพัย ์

6.3  เสนอขำยในประเทศไทย  
6.4  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
6.5  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้ทะเบียนหรือ

อยู่ในระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ  
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของตรำสำรทีล่งทนุใน benchmark + 5% 

7. ทรพัยส์ินดงันี ้
7.1  ตรำสำรที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 

7.1.1  เป็นตรำสำรหนี ้ที่ผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรนัน้ใน
ต่ำงประเทศ หรือผูอ้อกจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. 
ต่ำงประเทศที่ไดร้บัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) 

7.1.2  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 
7.1.3  เป็นตรำสำรที่มีลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้

รวมกนัไม่เกินอตัรำดงันี ้แลว้แต่อตัรำใดจะสงูกว่ำ 
(1) 10% หรือ 
(2) น ำ้หนกัของทรพัยส์ินที่ลงทนุใน benchmark + 
5% 
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7.1.3.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัย์
ต่ำงประเทศ 

7.1.3.2  ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทั่วไปโดยมีรำยละเอียดตำมแบบ filing 
7.1.3.3  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้< 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ และ

ไม่ไดมี้ลกัษณะตำม 7.1.3.1 หรือ 7.1.3.2 ผูมี้ภำระผกูพนัตำมตรำสำรดงักลำ่ว
ตอ้งบคุคลดงันี ้
7.1.3.3.1  บคุคลตำมขอ้ 6.2.3.1 – 6.2.3.9 
7.1.3.3.2  สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก 
7.1.3.3.3  สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบับคุคลตำม

ขอ้ 7.1.3.3.1 – 7.1.3.3.2 
7.1.4  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวนัช ำระหนี ้> 397 วนั นบัแต่วนัที่ลงทนุ ตอ้งขึน้

ทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
7.2  ธุรกรรมดงันี ้ที่คู่สญัญำมี credit rating อยู่ในระดบั investment grade 

7.2.1  reverse repo 
7.2.2  OTC derivatives 

7.3  หน่วย CIS ตำมที่ระบใุนภำคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1.2 หรือขอ้ 2.2 ของประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ ที่จดทะเบียนซือ้ขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพ่ือกำรจดทะเบียนซือ้ขำยใน
กระดำนซือ้ขำยหลกัทรพัยส์  ำหรบัผูล้งทนุทั่วไปของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือของ
ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่ำวที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ข
เหตทุี่อำจท ำใหมี้กำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ) 

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

หมำยเหต ุ: ส ำหรบักำรลงทนุในทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรือคู่สญัญำ แลว้แต่กรณี  
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 
 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. กำรลงทนุในทรพัยส์ินของบริษัททกุบรษิัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำรเดียวกนัหรือกำรเขำ้เป็น
คู่สญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกบับรษิัทดงักล่ำว 

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

หมำยเหต ุ: ส ำหรบักำรลงทนุทรพัยส์ินดงันี ้ไม่มีขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั group limit  
1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุ  
2. derivatives on organized exchange 
 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit)  

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่นิติบคุคลตำม
กฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในตำ่งประเทศของนิติบคุคลดงักลำ่ว) 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 หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่เป็นกองทนุ
รวมที่มีอำยโุครงกำร < 1 ปี ใหเ้ฉลี่ยตำมรอบอำยกุองทนุ 
  
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใช่กบักองทนุรวมที่อำยโุครงกำรคงเหลือ < 6 
เดือน ทัง้นี ้เฉพำะกองทนุรวมที่มีอำยโุครงกำร > 1 ปี 
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2. ทรพัยส์ินดงันี ้
2.1  ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยนมือแต่กองทุนไดด้  ำเนินกำรใหมี้

กำรรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีเงื่อนไขให้
กองทนุสำมำรถขำยคืนผูอ้อกตรำสำรได ้

2.2  เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน 
2.3  total SIP ตำมขอ้ 6 ของส่วนนี ้แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหนีท้ี่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้

2.3.1  มีลักษณะตำม 7.1.3 และ 7.1.4 ของข้อ 7 ในส่วนที่ 1: อัตรำส่วนกำรลงทุนที่
ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 

2.3.2  มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3. reverse repo ไม่เกิน 25% 

4. securities lending ไม่เกิน 25% 

5. หน่วย CIS ในประเทศ ตำมที่ระบใุนภำคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1.1 และ 1.2 ของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

ไม่เกิน 20% 

6. total SIP ซึ่งไดแ้ก่ 
6.1  ทรพัยส์ินตำมขอ้ 8 ในส่วนที่ 1: อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือ

คู่สญัญำ (single entity limit) 
6.2  ตรำสำรหนีท้ี่มีอันดับควำมน่ำเชื่อที่ตัวตรำสำรและ/หรือผู้ออกตรำสำรที่ต  ่ำกว่ำที่

สำมำรถลงทนุได ้(non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

7. derivatives ดงันี ้  

7.1  กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลดควำมเสี่ยง (hedging) ไม่เกินมลูค่ำควำมเสี่ยงที่มีอยู่ 

7.2  กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ที่มิใช่เพ่ือกำรลดควำมเสี่ยง (non-hedging) global exposure limit 

 กรณีกองทนุไม่มีกำรลงทนุแบบซบัซอ้น 
จ ำกดั net exposure ที่เกิดจำกกำรลงทนุใน derivatives 
โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมำยเหต ุ: ส ำหรบักำรลงทนุในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพ่ือกำรด ำเนินงำนของกองทนุ ไม่มีขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั product limit 
 

อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล่งทุน (concentration limit) 

ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ตรำสำรหนี ้ของผูอ้อกรำยใดรำยหนึ่ง (ไม่รวมถึงตรำสำรหนี ้
ภำครฐัไทย หรือตรำสำรหนีภ้ำครฐัต่ำงประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงิน (financial liability) ของผูอ้อกตรำสำรรำย
นัน้ ตำมที่เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีล่ำสดุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูอ้อก
ตรำสำรมีหนีส้นิทำงกำรเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลำบญัชีถดัไป และยงัไม่
ปรำกฏในงบกำรเงินลำ่สดุ บริษัทจดักำรอำจน ำมลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินดงักล่ำวมำรวมกบั
มลูค่ำหนีส้ินทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนีส้ินทำงกำรเงินนัน้
จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่มีกำรเผยแพรเ่ป็นกำรทั่วไป และในกรณีทีผู่อ้อกตรำสำรไม่มีหนีส้ินทำง
กำรเงินตำมที่เปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีลำ่สดุรวมถึงกรณียงัไม่
ครบก ำหนดกำรจดัท ำงบกำรเงินในครัง้แรกของผูอ้อกตรำสำร ใหใ้ชอ้ตัรำสว่นไม่เกิน 1 ใน 
3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้นีข้องผูอ้อกรำยนัน้เป็นรำยครัง้ เวน้แต่
ในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรไดมี้กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยใ์น
ลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ใหพ้ิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
1.2 ในกรณีที่กองทนุลงทนุในตรำสำรตำมขอ้นีโ้ดยเป็นตรำสำรที่ออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจดักำรจะ
ลงทนุเพ่ือกองทนุภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจดักำรรำยเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครัง้ เวน้แต่กรณีที่ผูอ้อกตรำสำร
ไดมี้กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัยใ์นลกัษณะเป็นโครงกำร 
(bond issuance program) ใหพ้ิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อตัรำส่วนตำม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรที่ออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธนำคำรพำณิชย ์บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจ
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สถำบนักำรเงิน 
2. ธนำคำรออมสิน 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร 
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือที่อยู่อำศยั 
6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรพัย ์
10. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมำชิก 
11. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบับุคคลตำม 1. – 9.) 

2. หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวมหรือกองทนุ CIS 
ต่ำงประเทศ ที่ออกหน่วยนัน้  
- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทนุในหนว่ย CIS ของกองทนุที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้โดย
ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน  
(1) มีขนำดเล็ก  
(2) จดัตัง้ขึน้ใหม่โดยมีอำยไุม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขำยต่อผูล้งทนุในวงกวำ้ง 

ทัง้นี ้การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/
หรือที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
  



หน้า 23 

                          - กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจ์ - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากผู้ซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวม (1)  (รอ้ยละต่อปีของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แตค่่ำธรรมเนียมกำรจดักำร 
ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ) 

รายการทีเ่รียกเก็บ อัตราตามโครงการ 
เรียกเก็บจริง  

1 พ.ย. 61 – 
31 ต.ค. 62 

1 พ.ย. 62 – 
31 ต.ค. 63 

1 พ.ย. 63 – 
31 ต.ค. 64 

1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดทีป่ระมาณการได้      

• ค่าธรรมเนียมการจัดการ     

- ชนิดสะสมมลูคำ่ ไม่เกิน 2.1400 0.8025 0.8025 0.8025 

- ชนิดผูล้งทนุสถำบนั (3) ไม่เกิน 2.1400 ยงัไม่เปิดเสนอขาย ยงัไม่เปิดเสนอขาย ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์     

- ชนิดสะสมมลูคำ่ ไม่เกิน 0.1070 0.0321 0.0321 0.0321 

- ชนิดผูล้งทนุสถำบนั (3) ไม่เกิน 0.1070 ยงัไม่เปิดเสนอขาย ยงัไม่เปิดเสนอขาย ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

• ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน     

- ชนิดสะสมมลูคำ่ ไม่เกิน 0.1605 0.1605 0.1605 0.1605 

- ชนิดผูล้งทนุสถำบนั (3) ไม่เกิน 0.1605 ยงัไม่เปิดเสนอขาย ยงัไม่เปิดเสนอขาย ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

• ค่ำธรรมเนียมที่ปรกึษำกำรลงทนุ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ค่ำธรรมเนียมในกำรสอบบญัช ี ตำมที่จ่ำยจริง 0.0055 0.0049 0.0026 

• ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ไม่เกิน 1.0700 - - - 

• ค่ำใชจ้่ำยในกำรเก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ  ไม่เกิน 0.1070 - - - 

• ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ ์ ไม่เกิน 1.0700 - - - 

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทีป่ระมาณการไม่ได้ 
    

• ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้เพ่ือกำรลงทนุในหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ หรือ
ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ อ่ืนใดที่เกดิขึน้จำกกำรท ำรำยกำรซือ้ขำย
หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ ตำมที่จ่ำยจริง เช่น 
ค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินในต่ำงประเทศ หรือ ค่ำส่งเอกสำรไป
ต่ำงประเทศ เป็นตน้ 

ตำมที่จ่ำยจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

• ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ ไม่เกิน 2.2470 - - - 

รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมด     

- ชนิดสะสมมลูคำ่ ไม่เกิน 4.6545 1.0006 1.0000 0.9977 

- ชนิดผูล้งทนุสถำบนั (3) ไม่เกิน 4.6545 ยงัไม่เปิดเสนอขาย ยงัไม่เปิดเสนอขาย ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

ค่าใช้จ่ายในการซือ้ขายหลักทรัพย ์ ตำมที่จ่ำยจริง ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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ค่าธรรมเนียมทีเ่รียกเก็บจากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน (1) (รอ้ยละของมลูค่ำหน่วยลงทนุ) 

  

รายการทีเ่รียกเก็บ อัตราตามโครงการ 

เรียกเก็บจริง  

1 พ.ย. 61 – 

31 ต.ค. 62 

1 พ.ย. 62 – 

31 ต.ค. 63 

1 พ.ย. 63 – 

31 ต.ค. 64 

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน     

- ชนิดสะสมมลูคำ่ ไม่เกิน 2.00 1.50 1.50 1.50 

- ชนิดผูล้งทนุสถำบนั (3) ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เปิดเสนอขาย ยงัไม่เปิดเสนอขาย ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

• ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน     

- ชนิดสะสมมลูคำ่ ไม่เกิน 2.00 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

- ชนิดผูล้งทนุสถำบนั (3) ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เปิดเสนอขาย ยงัไม่เปิดเสนอขาย ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

• ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเข้า (2)     

- ชนิดสะสมมลูคำ่ ไม่เกิน 2.00 1.50 1.50 1.50 

- ชนิดผูล้งทนุสถำบนั (3) ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เปิดเสนอขาย ยงัไม่เปิดเสนอขาย ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

• ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก     

- ชนิดสะสมมลูคำ่ ไม่เกิน 2.00 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ 

- ชนิดผูล้งทนุสถำบนั (3) ไม่เกิน 2.00 ยงัไม่เปิดเสนอขาย ยงัไม่เปิดเสนอขาย ยงัไม่เปิดเสนอขาย 

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน 10 บำท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บำท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บำท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

10 บำท ต่อ 1,000 
หน่วย หรือเศษของ 

1,000 หน่วย 

หมำยเหต ุ:   

(1)   ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม และ/หรือผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือ
ภำษีอ่ืนใดแลว้ 

(2)   บริษัทจดักำรจะไม่เรียกเก็บค่ำธรรมเนยีมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในกรณีต่อไปนี ้

-  กำรสบัเปลี่ยนระหวำ่งชนิดหน่วยลงทนุภำยใตก้องทนุเดียวกนันี ้
- กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุระหวำ่งกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตี ้(KF-EUROPE) กบั กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์(KFHEUROP) 

(3)  บริษัทจดัการเริ่มเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถาบนั ตัง้แต่วนัที่ 2 ธันวาคม 2564 เป็นตน้ไป  
 

 

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio, PTR) 

ชนิดหน่วยลงทุน รอบระยะเวลา PTR 

ชนิดสะสมมลูคำ่ KFHEUROP-A 1 พฤศจิกำยน 2563 - 31 ตลุำคม 2564 36.62% 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 

 

รายละเอียดการลงทุน  ณ   31 ตุลาคม 2564    
    

  
มูลค่าตามราคาตลาด % NAV 

    

หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในประเทศ  249,304,124.62 4.28 
     เงินฝำกธนำคำร    
         TRIS    
             Rate A  2,739.19 0.00 
         FITCH-LONG    
             Rate A-  13,003,951.99 0.22 
         FITCH_TH-LONG    
             Rate AAA  236,297,433.44 4.06 

หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นต่างประเทศ  5,626,464,006.64 96.75 
     หน่วยลงทนุ    
         จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์  5,626,464,006.64 96.75 

สัญญาซือ้ขายล่วงหน้า  28,972,819.17 0.50 
     สญัญำที่อำ้งอิงกบัอตัรำแลกเปลี่ยน-สญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ  
         TRIS    
             Rate A+  6,906,149.25 0.12 
             Rate A  14,255,497.40 0.25 
         FITCH-LONG    
             Rate AA  7,811,172.52 0.13 

อ่ืนๆ  (89,248,714.91) (1.53) 
     ลกูหนี ้  39,902,327.95 0.69 
     เจำ้หนี ้  (124,396,708.79) (2.14) 
     ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย  (4,754,334.07) (0.08) 

    

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ    5,815,492,235.52 100.00 
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ณ 31 ตุลาคม 2564 
       

ประเภทสัญญา คู่สัญญา วัตถุประสงค ์ มูลค่าสัญญา % NAV  วันครบก าหนด ก าไร/ขาดทุน 

      (Notional Amount)     (net gain/loss) 

สญัญำที่อำ้งอิงกบัอตัรำแลกเปลี่ยน 

    สญัญำฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัควำมเสี่ยง 415,722,000.00 0.0164 1 พ.ย. 2564 956,279.07 
    สญัญำฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัควำมเสี่ยง 113,311,676.00 0.0231 1 พ.ย. 2564 1,346,219.34 
    สญัญำฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัควำมเสี่ยง 111,708,400.00 0.0044 1 พ.ย. 2564 256,961.15 
    สญัญำฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัควำมเสี่ยง 466,875,090.00 (0.0121) 22 พ.ย. 2564 (704,401.04) 
    สญัญำฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัควำมเสี่ยง 166,409,142.00 0.0396 13 ธ.ค. 2564 2,301,448.45 
    สญัญำฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัควำมเสี่ยง 232,627,631.60 0.0045 13 ธ.ค. 2564 259,605.44 
    สญัญำฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.กสิกรไทย ป้องกนัควำมเสี่ยง 628,002,749.70 (0.0262) 24 ม.ค. 2565 (1,525,905.95) 
    สญัญำฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.เกียรตินำคิน ป้องกนัควำมเสี่ยง 422,280,930.00 0.0972 1 พ.ย. 2564 5,655,327.00 
    สญัญำฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.เกียรตินำคิน ป้องกนัควำมเสี่ยง 471,521,846.00 0.1479 20 ธ.ค. 2564 8,600,170.40 
    สญัญำฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ไทยพำณิชย ์ ป้องกนัควำมเสี่ยง 442,064,656.00 0.0078 7 ธ.ค. 2564 455,213.47 
    สญัญำฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ไทยพำณิชย ์ ป้องกนัควำมเสี่ยง 333,176,922.00 0.0768 10 ม.ค. 2565 4,465,752.59 
    สญัญำฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหำรไทยธนชำต ป้องกนัควำมเสี่ยง 111,916,685.10 0.0330 8 พ.ย. 2564 1,918,621.29 
    สญัญำฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหำรไทยธนชำต ป้องกนัควำมเสี่ยง 281,351,492.00 0.0704 8 พ.ย. 2564 4,092,918.23 
    สญัญำฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหำรไทยธนชำต ป้องกนัควำมเสี่ยง 539,921,511.30 0.0871 15 พ.ย. 2564 5,065,672.92 
    สญัญำฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหำรไทยธนชำต ป้องกนัควำมเสี่ยง 183,422,954.40 (0.0427) 29 พ.ย. 2564 (2,482,413.11) 
    สญัญำฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหำรไทยธนชำต ป้องกนัควำมเสี่ยง 814,823,394.00 (0.0738) 18 ม.ค. 2565 (4,289,181.17) 
    สญัญำฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหำรไทยธนชำต ป้องกนัควำมเสี่ยง 162,610,720.00 (0.0077) 24 ม.ค. 2565 (445,657.63) 
    สญัญำฟอรเ์วิรด์ บมจ.ธ.ทหำรไทยธนชำต ป้องกนัควำมเสี่ยง 552,854,714.80 0.0524 31 ม.ค. 2565 3,046,188.72 
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ค าอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ 

• ตราสารหนีร้ะยะกลางและระยะยาว 

Moody’s S&P TRIS Fitch ค าอธิบาย 
Aaa AAA AAA AAA ควำมน่ำเชื่อถือสงูที่สดุ และมีควำมเสีย่งต ่ำที่สดุ  

ระดับการลงทุน (investm
ent grade) 

Aa1 AA+ AA+ AA+ 
ควำมน่ำเชื่อถือสงูมำก และมีควำมเสีย่งต ่ำมำก  Aa2 AA AA AA 

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

ควำมน่ำเชื่อถือสงู และมีควำมเสี่ยงต ่ำ  A2 A A A 
A3 A- A- A- 

Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ 
ควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในเกณฑพ์อใช ้ Baa2 BBB BBB BBB 

Baa3 BBB- BBB- BBB- 

Ba1 BB+ BB+ BB+ 
ควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำระดบัปำนกลำง  

ระดับเก็งก าไร (speculative grade) 

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

ควำมน่ำเชื่อถืออยู่ในเกณฑต์ ่ำมำก  B2 B B B 
B3 B- B- B- 

Caa1 CCC+ 
C+ CCC 

มีควำมเสี่ยงในกำรผิดนดัช ำระหนีส้งูที่สดุ 
Caa2 CCC 
Caa3 CCC- 

Ca 
CC C CC 
C C- C 

C 
SD RD RD อยู่ในสภำวะผิดนดัช ำระหนี ้โดยผูอ้อกตรำสำรหนีไ้ม่สำมำรถ

ช ำระดอกเบีย้และคืนเงินตน้ไดต้ำมก ำหนด  D D D 

• ตราสารหนีร้ะยะส้ัน 

Moody’s S&P TRIS Fitch ค าอธิบาย 
P-1 A-1 T1 F1 ผูอ้อกตรำสำรหนีมี้สถำนะทัง้ทำงดำ้นกำรตลำดและกำรเงินที่แข็งแกรง่ในระดบัดีมำก มี

สภำพคล่องที่ดีมำก และนกัลงทนุจะไดร้บัควำมคุม้ครองจำกกำรผดินดัช ำระหนีท้ี่ดีกว่ำ
อนัดบัเครดิตในระดบัอ่ืน 

P-2 A-2 T2 F2 ผู้ออกตรำสำรหนีมี้สถำนะทั้งด้ำนกำรตลำดและกำรเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี  และมี
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัที่น่ำพอใจ 

P-3 A-3 T3 F3 ผูอ้อกตรำสำรหนีมี้ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีร้ะยะสัน้ในระดบัที่ยอมรบัได ้

 B 
T4 

B มีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีร้ะยะสัน้ที่ค่อนขำ้งอ่อนแอ ผูอ้อกแสดงถึงควำมไม่แน่นอน
อย่ำงสงูของควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีไ้ดต้รงตำมก ำหนดเวลำที่ระบไุว ้C C 

D D D เป็นระดบัที่อยู่ในสภำวะผิดนดัชำระหนี ้โดยผูอ้อกตรำสำรหนีไ้ม่สำมำรถชำระดอกเบีย้และ
คืนเงินตน้ไดต้ำมก ำหนด 

หมายเหตุ 

(1) เครื่องหมำยบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อทำ้ยนัน้ เพื่อจ ำแนกควำมแตกต่ำงของคณุภำพของอนัดบัเครดติภำยในระดบัเดียวกนั   
(2) ค ำเสริมทำ้ย (tha) จะระบไุวต้่อจำกอนัดบัเครดิตเพื่อบอกถึงอนัดบัเครดิตภำยในประเทศส ำหรบัประเทศไทย  
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ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 

ผลการด าเนินงาน 
สิน้สุด ณ วันที ่29 ตุลาคม 2564 

% ตามช่วงเวลา % ต่อปี 

Year to 
Date 

ย้อนหลัง 
3 เดือน 

ย้อนหลัง 
6 เดือน 

ย้อนหลัง 
1 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
5 ปี 

ย้อนหลัง 
10 ปี 

นับจากวันเร่ิม 
โครงการ 

(6 พฤศจิกายน 2557) 

KFHEUROP-A 24.70% 1.34% 11.83% 42.28% 19.89% 14.53% N/A 12.30% 

ดชันีชีว้ดั (Benchmark)* 24.35% 3.37% 12.99% 41.43% 19.08% 14.48% N/A 12.07% 

ควำมผนัผวนของผลกำรด ำเนินงำน 15.19% 17.78% 15.44% 15.36% 20.06% 16.96% N/A 17.22% 

ควำมผนัผวนของตวัชีว้ดั 13.05% 14.07% 13.24% 13.32% 18.79% 16.15% N/A 17.41% 

หมายเหตุ : *  ดชันีชีว้ดั (Benchmark) คือ ดชันี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return ในสกลุเงินยโูร ปรบัดว้ยตน้ทนุกำรป้องกนัควำมเสี่ยง
ดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกบัคำ่สกลุเงินบำท ณ วนัที่ค  ำนวณผลตอบแทนตำมสดัส่วนกำรท ำสญัญำป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำ
แลกเปลี่ยนไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 90 ของมลูค่ำเงินลงทนุในตำ่งประเทศ 

**  ผลตอบแทนที่มีอำยเุกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี 

 
เอกสำรกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวมฉบบันี ้ไดจ้ดัท ำตำมมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของ 

กองทนุรวมของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ 
 
 

กองทุนนีเ้คยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum drawdown) : -34.08% 

*กรณีกองทนุจดัตัง้ไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่ำที่เกิดขึน้นบัตัง้แต่จดัตัง้กองทนุ 

 

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3   

ณ 31 ตุลาคม 2564 

- ไม่มีกำรถือหน่วยลงทนุเกิน 1 ใน 3 ของบคุคลใดบคุคลหนึ่ง -  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบขอ้มลูสดัสว่นกำรถือหน่วยลงทนุ โดยตรงไดท้ี่ www.krungsriasset.com 
 
 

ค าเตือนเก่ียวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน 

กำรพิจำรณำรำ่งหนังสือชีช้วนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทนุรวมนีมิ้ไดเ้ป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนไดร้บัรองถึงควำมถูกตอ้งของขอ้มลูในหนงัสือชีช้วน
ของกองทนุรวม หรือไดป้ระกนัรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยนัน้ 

บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด อำจลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือบริษัทหลกัทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด เช่นเดียวกันกับที่
บริษัทหลักทรพัยจ์ัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด ลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพื่อกองทุนรวม  ซึ่งอำจก่อใหเ้กิดควำมขัดแยง้กับประโยชนข์องกองทุนรวม ทั้งนี ้ 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดและสอบถำมขอ้มลูอ่ืนเพ่ิมเติมไดจ้ำกเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร 

บริษัทจัดกำรใชข้อ้มูลในอดีตในกำรค ำนวณค่ำสัมบูรณ์ของค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Absolute Correlation Coefficient) กองทุนจึงมีควำมเสี่ยง หำก
สินคำ้หรือตวัแปรที่สัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้อำ้งอิง (underlying) และทรพัยส์ินที่ตอ้งกำรลดควำมเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทำงที่ไม่เป็นไปตำมขอ้มูลในอดีต ซึ่งอำจ
ส่งผลใหก้ำรเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ไม่สำมำรถลดควำมเสี่ยงไดอ้ย่ำงเต็มประสิทธิภำพ” 

 
ข้อมูล ณ วันที ่31 ตุลาคม 2564 
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                          - กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจ์ - ***              บริษทัหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงศรี จ ำกัด       

ภาคผนวก 

 

ผลการด าเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) (กองทุนหลัก)* 

 

 

 

 
*ขอ้มลู ณ เดือนตลุำคม 2564 จำก Fund Factsheet ของกองทนุหลกั 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทนุ 
และ 

ส่วนรายละเอียดข้อผูกพัน 
 
 
 
 

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตีเ้ฮดจ ์  
Krungsri Europe Equity Hedged Fund  

 (KFHEUROP) 
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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ค าจ ากัดความ / ค านิยาม :  
 
ในเอกสำรฉบบันี ้เวน้แต่เนือ้ควำมจะแสดงใหเ้ห็นเป็นควำมหมำยอ่ืน ค ำจ ำกดัควำมต่ำง ๆ ใหมี้ควำมหมำยตำมที่ใหไ้วด้งัต่อไปนี ้ 
 
กองทนุ/กองทนุเปิด/กองทนุรวม หมำยถึง กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์ 
 
กองทนุหลกั หมำยถึง กองทนุต่ำงประเทศที่กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์น ำเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุ  
 
กองทนุต่ำงประเทศ หมำยถึง กองทนุที่จดัตัง้และจดักำรในต่ำงประเทศ หรือกองทนุอ่ืนใดที่มีลกัษณะเช่นเดียวกนันี ้ 
 
หน่วยลงทนุ หมำยถึง หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์ 
 
หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำ หมำยถึง หน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์(ชื่อย่อ : KFHEUROP-A)  
 
หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั หมำยถึง หน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนัของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์(ชื่อย่อ : KFHEUROP-I) 
 
บริษัทจดักำร หมำยถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั  
 
ผูด้แูลผลประโยชน ์หมำยถึง ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ หมำยถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ กรุงศรี จ ำกดั  
 
ผูร้บัฝำกทรพัยส์ินในตำ่งประเทศ หมำยถึง ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ และ/หรือผูร้บัฝำกหลกัทรัพยต์่ำงประเทศ  
 
ผูส้นบัสนนุ หมำยถึง ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดทะเบียน หมำยถึง บรษิัทที่มีหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บักำรจดทะเบียนหรือไดร้บัอนญุำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
บริษัทขึน้ทะเบียน หมำยถึง บริษัทที่มหีลกัทรพัยซ์ือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยก์รุงเทพ  
 
ตลำดหลกัทรพัย ์หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
 
วนัท ำกำร หมำยถึง วนัเปิดท ำกำรตำมปกติของบริษัทจดักำร และ/หรือ วนัท ำกำรของกองทนุหลกั  
 
วนัท ำกำรซือ้ขำย หมำยถึง วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุตำมที่บริษัทจดักำรประกำศก ำหนดไวใ้นหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญัและ/หรือช่องทำง
อ่ืนใดตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร  
 
กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง กำรขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุตน้ทำง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง 
(“กองทนุปลำยทำง”) ในกลุ่ม “กรุงศรีไทยแลนด”์ ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
ค ำเสนอซือ้ หมำยถึง ค ำเสนอซือ้หลกัทรพัยข์องกิจกำรเป็นกำรทั่วไปที่ผูท้  ำค ำเสนอซือ้ตอ้งปฏิบตัิตำมประกำศว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำร ใน
กำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พ่ือครอบง ำกิจกำร  
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มลูค่ำหน่วยลงทนุ หมำยถึง มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิหำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดเม่ือสิน้วนัท ำกำรที่ค  ำนวณ  
 
รำคำขำยหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุวใ้นโครงกำร บวกดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ 
และคำ่ใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
 
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุวใ้นโครงกำร หกัดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
 
รำคำขำยหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำขำยหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำรที่ระบไุวใ้น
โครงกำร บวกดว้ยคำ่ธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
 
รำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หมำยถึง รำคำรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุที่ค  ำนวณโดยวิธีกำรที่
ระบไุวใ้นโครงกำร หกัดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยอ่ืนๆ (ถำ้มี)  
 
แกไ้ขรำคำยอ้นหลงั หมำยถึง แกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้งโดยแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที่รำคำหน่วยลงทนุไม่
ถกูตอ้งจนถึงปัจจบุนั  
 
กำรชดเชยรำคำ หมำยถึง กำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หรือผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุที่มีรำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง หรือกำรจ่ำยเงินซึ่งมี
มลูค่ำเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง แทนกำรเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุ  
 
กิจกำร หมำยถึง บริษัทที่มีหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์บริษัทที่มีหลกัทรพัยซ์ือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัย ์หรือบริษัทมหำชน จ ำกดั  
 
สถำบนักำรเงิน หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยว่ำดว้ยดอกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมของสถำบนักำรเงิน  
 
สมำคม หมำยถึง สมำคมที่เกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรพัยท์ี่ไดร้บัอนญุำตและจดทะเบียนกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือท ำ
กำรส่งเสริมและพฒันำธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทที่เกี่ยวกบักำรจดักำรลงทนุ  
 
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
วงเงินรบัอนญุำต หมำยถึง วงเงินที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรอืธนำคำรแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยใดๆ 
อนญุำตหรือเห็นชอบใหก้องทนุ โดยบริษัทจดักำรสำมำรถเคลื่อนยำ้ยเงินลงทนุเพ่ือไปลงทนุในต่ำงประเทศได ้
 
กรมธรรมป์ระกนัชีวิต หมำยถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิตที่ไดร้บักำรอนมุตัิจำกกรมกำรประกนัภยั  
 
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หมำยถึง กรมธรรมท์ี่บริษัทประกนัชีวิตออกใหผู้เ้อำประกนัภยั เพ่ือเป็นหลกัฐำนว่ำผูเ้อำประกนัภยัและบรษิัท
ประกนัภยัไดมี้กำรท ำสญัญำประกนัชวีิตและสญัญำกำรลงทนุในหน่วยลงทนุ โดยมีขอ้ตกลงว่ำผูเ้อำประกนัจะช ำระเงินค่ำเบีย้ประกนัชีวิตใหแ้ก่บริษัท
ประกนัชีวิตส ำหรบักำรใหค้วำมคุม้ครองต่อกำรมรณะหรือกำรจ่ำยเงินเม่ือทรงชีพ และผูเ้อำประกนัภยัจะช ำระเงินค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือลงทนุในกองทนุรวม
โดยผ่ำนบรษิัทประกนัชีวติในฐำนะตวัแทนสนบัสนนุ 
 
บริษัทประกนัชีวติ หมำยถึง บริษัทประกนัชีวิตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยประกนัชวีติ  
 
มติพิเศษ หมำยถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
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มติเสียงขำ้งมำก หมำยถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 
ค าอธิบายศัพทเ์ร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค าย่อและความหมายของค าย่อ รวมถึงค าศัพทท์ีป่รากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย ์ 
 
“กลุ่มกิจกำร” หมำยถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีทีส่ภำวิชำชีพบญัชีก ำหนดใหจ้ดัท ำงบกำรเงินรวม  
 
“กองทนุฟ้ืนฟู” หมำยถึง กองทนุเพื่อกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรแห่งประเทศไทย  
 
“กองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย” หมำยถึง กองทนุรวมอีทีเอฟที่ตัง้ขึน้เพ่ือส่งเสริมกำรพฒันำตลำดพนัธบตัรสกลุเงินทอ้งถิ่นในภมิูภำคตำมโครงกำรจดัตัง้
กองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตำมมติของที่ประชุมกลุ่มธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of East Asia and 
Pacific Central Banks (EMEAP)  
 
“กองทนุ AI” หมำยถึง กองทนุรวมเพื่อผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กองทนุ buy & hold” หมำยถึง กองทุนรวมที่มุ่งเนน้ลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวจ้นครบก ำหนดอำยขุองทรพัยส์ิน หรือครบอำยขุอง
รอบกำรลงทนุของกองทนุรวม 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 ำนองเดียวกบักองทนุรวม
โครงสรำ้งพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่ำกองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนดงักล่ำวจะจดัตัง้ในรูปบริษัททรสัต ์หรือรูปอ่ืนใด  
 
“กองทนุ LTF” หมำยถึง กองทนุรวมหุน้ระยะยำว (Long Term Equity Fund)  
 
“กองทนุ private equity” หมำยถึง กิจกำรเงินรว่มลงทนุ (private equity) ที่อำจจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด และมีลกัษณะของ
กิจกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
1. กิจกำรเงินรว่มลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดกำรจดักำรเงินทนุของกิจกำรเงิน
รว่มลงทนุที่ไม่ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล  
2. กิจกำรเงินรว่มลงทนุตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต่ 2 รำยขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพ่ือแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรจดักำรทรพัยส์ินสว่นตวัของ
บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
(ข) มีกำรมอบหมำยใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุและทรพัยส์ินทีเ่กิดจำกเงินทนุ  
(ค) มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรอื่นผำ่นกำรเขำ้ท ำสญัญำกำรลงทนุในหุน้หรือกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรไดม้ำซึ่งหุน้ของกิจกำร
นัน้ในภำยหลงั โดยมีส่วนในกำรก ำกบัดแูลแผนธุรกิจกำรด ำเนินงำนหรือกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน หรือกำรด ำเนนิกำรอ่ืนใดในลักษณะทีส่ะทอ้นถึง
กำรมีบทบำทต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำรดงักล่ำว  
 
“กองทนุ property” หมำยถึง กองทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัอสงัหำริมทรพัยซ์ึ่งอยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุรวมอสงัหำริมทรพัยท์ี่อยู่ภำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรพัย ์ 
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2. ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
3. foreign REIT  
 
“กองทนุ UI” หมำยถึง กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual Fund)  
 
“กำรลดควำมเสี่ยง” หมำยถึง กำรลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกกำรลงทนุโดยกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน derivatives ที่มีลกัษณะครบถว้นดงันี ้ 
1. ไม่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือหำผลประโยชนโ์ดยกำรเก็งก ำไร (speculate)  
2. มีผลใหค้วำมเสี่ยงในกำรลงทนุโดยรวมของกองทุนลดลง  
3. เป็นกำรลดควำมเสี่ยงทั่วไปและควำมเสี่ยงเฉพำะของทรพัยส์ินที่ตอ้งกำรลดควำมเสี่ยง  
4. สำมำรถลดควำมเสี่ยงไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
“โครงกำร” หมำยถึง โครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
“เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก” หมำยถึง ทรพัยส์ินดงันี ้ 
1. เงินฝำก เงินฝำกอิสลำม หรือตรำสำรอ่ืนที่มีลกัษณะท ำนองเดียวกบัเงินฝำก  
2. สลำกออมทรพัยท์ี่ออกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  
3. สลำกออมสินพิเศษที่ออกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรออมสิน  
 
“เงินฝำกอิสลำม” หมำยถึง ขอ้ตกลงที่เป็นไปตำมหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะที่เทียบเคียงไดก้บัเงินฝำก โดยคู่สญัญำที่เทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ำก
สำมำรถเรียกคืนเงินตน้จำกคูส่ญัญำฝ่ำยที่เทียบเคียงไดก้บัผูร้บัฝำกไดเ้ต็มจ 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 หรือ
หน่วยงำนของรฐับำลตำ่งประเทศ หรือองคก์ำรระหว่ำงประเทศ เป็นผูอ้อกหรอืผูค้  ำ้ประกนั แต่ไม่รวมถึงตรำสำรที่ออกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ของประเทศนัน้  
 
“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 โดยผูใ้หบ้ริกำรไม่อำจใชด้ลุยพินิจใน
กำรจดักำรซือ้ขำยเป็นประกำรอื่น และผูเ้สนอซือ้เสนอขำยยินยอมที่จะผกูพนัตำมหลกัเกณฑห์รือระบบนัน้  
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“ธปท.” หมำยถึง ธนำคำรแห่งประเทศไทย  
 
“ธพ.” หมำยถึง ธนำคำรพำณิชย ์ 
 
“บค.” หมำยถึง บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ 
 
“บง.” หมำยถึง บริษัทเงินทนุ  
 
“บล.” หมำยถึง บริษัทหลกัทรพัย ์ 
 
“บลจ.” หมำยถึง บล. ที่ไดร้บัใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุรวม หรือกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล  
 
“บริษัทจดทะเบียน” หมำยถึง บริษัททีมี่หลกัทรพัยท์ี่ไดร้บักำรจดทะเบียนหรอืไดร้บักำรอนญุำตใหท้ ำกำรซือ้ขำยไดใ้น SET  
 
“บริษัทย่อย” หมำยถึง บริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเกี่ยวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำและเปิดเผย
ล่ำสดุ ทัง้นี ้หำกไม่มีงบกำรเงินรวมใหพ้ิจำรณำตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ทีป่รำกฏในบญัชีรำยชื่อผูถ้ือหุน้ล่ำสดุ  
 
“บริษัทใหญ่” หมำยถึง บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเกี่ยวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำมงบกำรเงินรวมที่มีกำรจดัท ำและเปิดเผย
ล่ำสดุ ทัง้นี ้หำกไม่มีงบกำรเงินรวมใหพ้ิจำรณำตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ทีป่รำกฏในบญัชีรำยชื่อผูถ้ือหุน้ล่ำสดุ  
 
“แบบ filing” หมำยถึง แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์ 
 
“ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน”์ หมำยถึง ใบแสดงสทิธิในผลประโยชนท์ี่เกิดจำกหลกัทรพัยอ์ำ้งอิงซึ่งก ำหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิ่มเติม (ฉบบัที่ 6)  
 
“ผูมี้ภำระผกูพนั” หมำยถึง ผูท้ี่มีภำระผกูพนัในกำรช ำระหนีต้ำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะผูอ้อก ผูส้ั่งจ่ำย ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้  ำ้
ประกนั แลว้แต่กรณี  
 
“ศนูยซ์ือ้ขำยderivatives” หมำยถึง ศูนยซ์ือ้ขำยดงันี ้ 
1. ศนูยซ์ือ้ขำย derivatives ที่ไดร้บัใบอนญุำตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  
2. ศนูยซ์ือ้ขำย derivatives ซึ่งจดัตัง้ขึน้และใหบ้ริกำรไดต้ำมกฎหมำยต่ำงประเทศและไดร้บักำรยอมรบัจำกส ำนกังำน  
 
“หน่วย CIS” หมำยถึง หน่วยของกองทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมที่อยู่ภำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจัดกำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป 
กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถำบนั และกองทนุส่วนบคุคล  
2. หน่วยของกองทนุ CIS ต่ำงประเทศ  
 
“หน่วย infra” หมำยถึง หน่วยของกองทรพัยส์ินที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงสรำ้งพืน้ฐำนซึ่งอยู่ในรูปแบบอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
1. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พ่ือธุรกรรมในตลำดทนุ  
2. กองทนุโครงสรำ้งพืน้ฐำนต่ำงประเทศที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำย ต่ำงประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัในกำรลงทนุในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทนุ
โครงสรำ้งพืน้ฐำนตำม 1. ทัง้นี ้ไม่ว่ำจะจดัตัง้ในรูปบรษิัท ทรสัต ์หรือรูปอ่ืนใด  
 
“หน่วย private equity” หมำยถึง หน่วยของกิจกำรเงินรว่มลงทนุ (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต ์ตรำสำรหรือหลกัฐำนแสดงสิทธิในทรพัยส์นิ 
ของกิจกำรเงนิรว่มลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ทัง้นี ้ไม่ว่ำกิจกำรดงักล่ำวจะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด  
1. กิจกำรเงินรว่มลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรก ำหนดกำรจดักำรเงินทนุของกิจกำรเงิน
รว่มลงทนุที่ไม่ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล  
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2. กิจกำรเงินรว่มลงทนุตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่มีลกัษณะครบถว้น ดงันี ้ 
(ก) มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรลงทนุรว่มกนัของผูล้งทนุตัง้แต่ 2 รำยขึน้ไป ทัง้นี ้ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพ่ือแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรจดักำรทรพัยส์ินสว่นตวัของ
บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลใดเป็นกำรเฉพำะ  
(ข) มีกำรมอบหมำยใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุและทรพัยส์ินทีเ่กิดจำกเงินทนุ  
(ค) มีนโยบำยกำรลงทนุในกิจกำรอื่นผำ่นกำรเขำ้ท ำสญัญำกำรลงทนุในหุน้หรือกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินที่ก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรไดม้ำซึ่งหุน้ของกิจกำร
นัน้ในภำยหลงั โดยมีส่วนในกำรก ำกบัดแูลแผนธุรกิจ กำรด ำเนินงำนหรือกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน หรือกำรด ำเนนิกำรอ่ืนใดในลกัษณะทีส่ะทอ้นถึง
กำรมีบทบำทต่อกำรด 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 ซึ่งเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันีที่มีกำรเผยแพรอ่ย่ำงกวำ้งขวำงและสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทนุ
ของกองทนุนัน้  
 
“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 ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะใน
ภำคผนวก 5 ส่วนที่ 5  
 
“credit derivatives” หมำยถึง derivatives ที่มีลกัษณะเป็นกำรเคลื่อนยำ้ยควำมเสี่ยงดำ้นเครดติของทรพัยส์ินที่ไดร้บักำรประกนัควำมเสี่ยงจำก
คู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งไปยงัคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งตำมมำตรฐำนสำกล โดยคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งซึ่งมีภำระผกูพนัที่จะตอ้งช ำระเงินใหแ้ก่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง เม่ือ
เกิดเหตกุำรณท์ี่มีผลต่อกำรช ำระหนี ้(credit event) ของทรพัยส์ินที่ไดร้บักำรประกนัควำมเสี่ยง จะไดร้บัผลตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมส ำหรบักำรมี
ภำระผกูพนัดงักล่ำว  
 
“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  
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“derivatives on organized exchange” หมำยถึง derivatives ที่ซือ้ขำยในศนูยซ์ือ้ขำย derivatives  
 
“discount rate” หมำยถึง อตัรำส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่มีกำรลงทนุที่จะใชใ้นกำรค ำนวณมลูคำ่ของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรนัน้  
 
“DW” หมำยถึง ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ ์(Derivative Warrants)  
 
“foreign REIT” หมำยถึง กองทรสัตห์รือกองอสงัหำริมทรพัยท์ี่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซึ่งมีวตัถปุระสงคห์ลกัในกำรลงทนุ ในอสงัหำริมทรพัย์
หรือในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย ์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  
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“Non-retail MF” หมำยถึง กองทนุรวมที่มีผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผูล้งทนุประเภทสถำบนั ซึ่งอยู่ภำยใตบ้งัคบัของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุที่มิใช่รำยย่อย กองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุประเภทสถำบนั และ
กองทนุส่วนบคุคล  
 
“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 ้รวมทัง้ใหข้อ้มลู
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบัตรำสำรนัน้ โดยศนูยก์ลำงดงักล่ำวอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของทำงกำรหรือหน่วยงำนที่ท  ำหนำ้ที่ก ำกบัดแูลดำ้นหลกัทรพัยห์รือตรำสำร
ที่มีลกัษณะท 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)  
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“sovereign rating” หมำยถึง อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศที่ผูอ้อกตรำสำรมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรผดินดัช ำระ
หนีข้องรฐับำลของประเทศนัน้  
 
“TBMA” หมำยถึง สมำคมตลำดตรำสำรหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association)  
 
“TSFC” หมำยถึง บล. ที่ไดร้บัใบอนญุำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรใหส้ินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 
“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) :  กองทุนเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์ 
 
1.2. ช่ือโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  Krungsri Europe Equity Hedged Fund  
 
1.3. ช่ือย่อ :  KFHEUROP  
 
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) :  

กองทนุนี ้จดัอยู่ในกลุ่มกองทนุ “กรุงศรีไทยแลนด”์ ซึ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุไดร้บัสิทธิประโยชนใ์นกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยในกลุ่มกองทนุดงักล่ำวตำม
เง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทนุเพื่อผูล้งทนุทั่วไป  
 
1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย :  เสนอขำยในไทย  

2. จ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต่ราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  

2.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร : 100,000,000,000.00 บำท 
 
2.1.1. จ ำนวนเงินทนุของโครงกำรเร่ิมตน้ : 3,000,000,000.00 บำท  
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2.2. เงื่อนไข (จ ำนวนเงินทนุของโครงกำร) :  

(1) ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก บรษิัทจดักำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทนุเกินจ ำนวนเงินทนุของโครงกำรไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 
ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำร ทัง้นี ้หำกบริษัทจดักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุเกนิจ ำนวนเงินทนุของโครงกำร (ใช ้green shoe option) แต่ไม่เต็มจ ำนวนที่
เพ่ิมอีกรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนเงินทนุโครงกำรซึ่งเท่ำกบั 150 ลำ้นบำท บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรปิดกำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุและ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวมก่อนครบก ำหนดสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ
ทรำบล่วงหนำ้  
 
(2) บริษัทจดักำรจะจดัสรรวงเงินลงทนุในต่ำงประเทศใหก้บักองทนุรวมไม่เกินวงเงินตำมที่ไดร้บักำรจดัสรรจำกหนว่ยงำนที่มีอ ำนำจ  
 
(3) หำกบริษัทจดักำรน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศรวมกนัแลว้เกินกวำ่รอ้ยละ 75 ของวงเงินที่ไดร้บัจดัสรรใหส้ำมำรถน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรขอวงเงินเพ่ิมเติมจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจในกำรจดัสรรเงินลงทนุในตำ่งประเทศใหก้บักองทนุไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมติ
เห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงักล่ำวโดยค ำนึงถึงประโยชนส์งูสดุที่กองทนุและผูถ้ือหน่วยลงทนุจะไดร้บัเป็นส ำคญั  
 
(4) ในกรณีที่กองทนุระดมทนุในช่วงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไดจ้ ำนวนนอ้ยกว่ำ 50 ลำ้นบำท บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำรจดัตัง้
กองทนุโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกยกเลิกกำรจดัตัง้กองทนุ บริษัทจดักำรจะคืนเงินค่ำสั่งซือ้แก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 3 วนัท ำ
กำรนบัตัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
2.3. มลูค่ำที่ตรำไวต้่อหน่วย : 10.0000 บำท  
 
2.4. จ ำนวนหน่วยลงทนุ : 10,000,000,000.00 หน่วย  
 
2.5. รำคำของหน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก : 10.0000 บำท  
 
2.6. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFHEUROP-A มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก 500.00 บำท 

2. KFHEUROP-I มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้ครัง้แรก 500.00 บำท 

 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
2.7. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFHEUROP-A มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป 500.00 บำท 

2. KFHEUROP-I มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งซือ้ครัง้ถดัไป 500.00 บำท 

 
2.8. มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFHEUROP-A มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งขำยคืน 500.00 บำท 

2. KFHEUROP-I มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสั่งขำยคืน 500.00 บำท 
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2.9. จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ำของกำรสั่งขำยคืน :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFHEUROP-A จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ำ่ของกำรสั่งขำยคืน 50.00 หน่วย  

2. KFHEUROP-I จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้ต ำ่ของกำรสั่งขำยคืน 50.00 หน่วย  

 
2.10. มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFHEUROP-A มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่ำ ไม่ก ำหนด 

2. KFHEUROP-I มลูค่ำหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่ำ ไม่ก ำหนด 

 
2.11. จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFHEUROP-A จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่ำ 50.00 หน่วย  

2. KFHEUROP-I จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชขีัน้ต ่ำ 50.00 หน่วย  

 
2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ไม่มี  
 
3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอ่ืนทีจ่ะลงทุน :  
 
3.1. วตัถปุระสงคข์องโครงกำร :  

เพ่ือระดมทนุจำกผูล้งทนุทั่วไปและน ำเงินไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศซึ่งเนน้ลงทนุในหุน้จดทะเบียนในตลำดหุน้ยโุรปที่มีกำร
เจริญเติบโตดี เพือ่โอกำสไดร้บัผลตอบแทนที่เหมำะสมกบันโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ ทัง้นี ้กองทนุอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงดำ้น
เศรษฐกิจ กำรเมือง และสงัคมของประเทศในแถบยโุรปได ้ 
 
3.2. ประเภทกองทนุตำมนโยบำยกำรลงทนุรวม :  ตรำสำรแห่งทนุ  
 
3.3. ประเภทกองทนุรวมตำมลกัษณะพิเศษ :  
- กองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 
     ชื่อกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : Allianz Europe Equity Growth Fund  
     กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขำยในประเทศ : ลกัเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG) 
 
3.4. ประเภทกองทนุตำมกำรลงทนุในต่ำงประเทศ : กองทนุรวมที่เนน้ลงทนุแบบมีควำมเสี่ยงต่ำงประเทศ  
วงเงินกำรลงทนุในต่ำงประเทศบำงสว่น ไม่เกิน  ลำ้นเหรียญ  
 
3.5. นโยบำยกำรกูย้ืม (ถำ้มี) :   

กำรกูย้ืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน  
 
บริษัทจดักำรอำจกูย้ืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ือบริหำรสภำพคล่องของกองทนุเป็นกำรชั่วครำวได ้โดย ณ สิน้วนัใด อตัรำสว่น
กำรกูย้ืมและกำรท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืน เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม เวน้แต่กำรเกิน
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อตัรำส่วนดงักลำ่วมิไดเ้กิดจำกกำรกูย้ืมเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซือ้คืนเพ่ิมเติม ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละ
เง่ือนไขที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด  
 
3.6. กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วตัถปุระสงคข์องกำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ : กำรลดควำมเสี่ยง (Hedging)  
 
3.7. กำรลงทนุในตรำสำรที่มีสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ำรบริหำรกองทนุ (Management Style) :  อ่ืน ๆ  
- กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบกำรเคลื่อนไหวตำมกองทนุหลกั (Passive Management) ส่วนกองทนุหลกั Allianz Europe 
Equity Growth Fund มีกลยทุธใ์นกำรบริหำรแบบเชิงรุก (Active Management)  
 
3.9. ดชันีชีว้ดั/อำ้งอิง (Benchmark) :   

1.ดชันี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return สดัส่วน (%):100.00 
หมำยเหต:ุบริษัทจดักำรจะใชต้วัชีว้ดัตำมกองทนหลกัในสกลุเงินยโูร ปรบัดว้ยอตัรำแลกเปลี่ยนเพ่ือเทียบเท่ำค่ำสกลุเงินบำท ณ วนัที่ค  ำนวณ
ผลตอบแทน 

หมำยเหต:ุ 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรเปรียบเทียบตำมทีบ่ริษัทจดักำรเห็นควรและเหมำะสม ซึ่งอยู่ภำยใตก้รอบนโยบำยกำรลงทนุที่
ก ำหนด โดยบริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงชดัเจนถึงวนัที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั ค ำอธิบำยเกี่ยวกบัตวัชีว้ดั 
และเหตผุลในกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักลำ่วผ่ำนกำรลงประกำศในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำร
ตดัสินใจลงทนุได ้ 
 
อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีกำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัเพื่อใหเ้ป็นไปตำมประกำศ เงื่อนไขและขอ้ก ำหนดของสมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุ และ/หรือ ประกำศ 
ขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมำตรฐำนกำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุรวม และ/หรือ กำรเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในกำรใช้
เปรียบเทียบในกรณีทีผู่อ้อกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ไดจ้ดัท ำหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัรำดงักล่ำวอีกต่อไป โดยบรษิัทบรษิทัจดักำรจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลง
ดงักล่ำวใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้ผ่ำนกำรประกำศในเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ภำยในเวลำทีผู่ล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูกำร
ตดัสินใจลงทนุได ้ 
 
3.10. ลกัษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนของกองทนุ :  จ่ำยผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  
 
3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รำยละเอียดเพิ่มเติม : 

1. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศที่มีเป้ำหมำยใหผ้ลตอบแทนในกำรถือครองหน่วยลงทนุในระยะยำว โดยจะลงทนุในหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมต่ำงประเทศ ช่ือ Allianz Europe Equity Growth Fund (“กองทนุหลกั”) ซึ่งเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยใหก้บัผูล้งทนุทั่วไป จดัตัง้
และบริหำรจดักำรโดยบรษิัท Allianz Global Investors และเป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้ตำมระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities) ภำยใตก้ฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบอรก์ (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมำชิกสำมญัของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund) 
 
บริษัทจดักำรจะท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัที่ประเทศสิงคโปร ์และจะลงทนุในสกลุเงินยโูรเป็นสกลุเงินหลกั ในขณะที่กองทนุหลกัจะ
ลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในสกลุเงินต่ำงๆ เช่น ยโูร ปอนดอ์งักฤษ โครนเดนมำรก์ โครนสวีเดน ฟรงักส์วิส เป็นตน้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิ
ในกำรเปลี่ยนแปลงกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัดงักล่ำว เป็นประเทศอื่นใดนอกเหนือจำกประเทศสิงคโปรด์งักล่ำว ซึ่งไดแ้ก่ ประเทศฮ่องกง 
และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกลุเงินหลกัเป็นสกลุเงินสิงคโปรด์อลลำร ์สกลุเงินฮ่องกงดอลลำร ์หรือสกลุเงินเหรียญสหรฐัในภำยหลงัก็ได ้โดยถือว่ำไดร้บัควำม
เห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่ (ประเทศ) ที่ท  ำกำรซือ้ขำยและ/หรือสกลุเงินที่ใชใ้นกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุของ
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กองทนุหลกั ซึ่งบริษัทจดักำรจะค ำนึงถงึประโยชนข์องกองทนุเป็นส ำคญั บริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั โดยส่ง
จดหมำยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุทุกรำย และประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
อนึ่ง กองทนุหลกัขำ้งตน้มีกำรเสนอขำยในหลำยคลำส (classes) ซึ่งสำมำรถลงทนุไดท้ัง้ผูล้งทนุทั่วไป และ/หรือผูล้งทนุสถำบนั โดยแต่ละคลำสของ
หน่วยลงทนุอำจมีควำมแตกต่ำงกนัในเร่ืองของนโยบำยกำรจดัสรรก ำไร/ผลตอบแทน ค่ำธรรมเนียม หรือคณุสมบตัขิองผูล้งทนุ เป็นตน้ ซึ่งบริษัทจดักำร
จะพิจำรณำเลือกลงทนุใน Class AT (EUR) Acc. อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทนุตำมควำม
เหมำะสมในภำยหลงัก็ได ้ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นกำรด ำรงวตัถปุระสงคข์องกำรบริหำรจดักำรกองทนุใหเ้ป็นไปตำมทีไ่ดร้ะบใุนหนงัสือชีช้วนฯ นี ้โดยถือว่ำ
ไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหนว่ยลงทนุแลว้ (รำยละเอียดของประเภทของ Share classes สำมำรถดเูพ่ิมเติมไดจ้ำกหนงัสือชีช้วนของกองทนุหลกัจำก
เว็บไซตข์องกองทนุหลกั)  
 
วัตถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก :  
 
กองทนุมีวตัถปุระสงคใ์หเ้งินลงทนุมีควำมเจริญเติบโตในระยะยำวโดยมุ่งเนน้กำรลงทนุในหุน้จดทะเบียนในตลำดหุน้ยโุรปที่มีกำรเจริญเติบโตดี โดยมี
หลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุดงัต่อไปนี ้ 
- อยู่ในแผนส่งเสริมกำรออมเงินระยะยำวของภำครฐั (Plan d’Epargne en Actions) ในประเทศฝรั่งเศส  
- ลงทนุในตรำสำรทนุตำมที่ระบไุวใ้นวตัถปุระสงคก์ำรลงทนุ ไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 75 ของทรพัยส์ินของกองทนุ  
- อำจลงทนุในตรำสำรทนุนอกเหนือจำกที่ระบไุวใ้นวตัถปุระสงคก์ำรลงทนุ ไม่เกินรอ้ยละ 25 ของทรพัยส์ินของกองทุน  
- อำจลงทนุในประเทศตลำดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของทรพัยส์ินของกองทนุ  
- อยู่ภำยใตข้อ้จ ำกดักำรลงทนุของประเทศฮ่องกง (Hong Kong Restriction)  
- อยู่ภำยใตข้อ้จ ำกดักำรลงทนุของ GITA Restriction อย่ำงไรก็ดี กองทนุจะลงทนุในตรำสำรที่ใหก้รรมสิทธิใ์นหุน้ของบริษัท (Equity Participation) ไม่
ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 70 ของทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
อย่ำงไรก็ดี กองทนุอำจมีกำรใชต้รำสำรอนพุนัธ ์(สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (Efficient Portfolio Management: 
EPM) เช่น กำรท ำสญัญำ Futures, Options, และ swaps เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยง ซึ่งอำจท ำใหก้องทนุมีโอกำสและควำมเสี่ยงลดลง และกองทนุอำจใช้
ตรำสำรอนพุนัธใ์นลกัษณะเก็งก ำไร เพื่อเพ่ิมผลตอบแทนจำกกำรลงทนุใหส้มัฤทธิผลตำมนโยบำยกำรลงทนุ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพ่ือสะทอ้นถึง
ภำพรวมของกองทนุ และเพ่ือเพิ่มกำรลงทนุใหส้งูกว่ำระดบักำรลงทนุของกองทนุซึ่งลงทนุในหลกัทรพัยแ์ต่เพียงอย่ำงเดียว โดยมีหลกัทรพัยอ์้ำงอิงไดแ้ก่ 
ดชันีกำรเงิน (ไดแ้ก่ ค่ำเงิน อตัรำแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้ รำคำและดชันีผลตอบแทนดอกเบีย้โดยรวม), ดชันีตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุต่ำงๆ, รำคำสินคำ้
โภคภณัฑล์่วงหนำ้, ดชันีรำคำของโลหะมีค่ำ และดชันขีองสินคำ้โภคภณัฑต์ำ่งๆ เป็นตน้ 
 
รำยละเอียดอื่นๆ ของกองทนุหลกัจะระบอุยู่ตอนทำ้ยของส่วนขอ้มลูสรุปรำยละเอียดโครงกำรฯ หวัขอ้ “สรุปขอ้มลูส ำคญัที่ผูล้งทนุควรทรำบเกี่ยวกบั
กองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund ซึ่งเป็นกองทนุรวมในต่ำงประเทศที่กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจไ์ปลงทนุ” ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทนุ
หลกัมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรในภำยหลงั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลี่ยนแปลงของกองทนุ
หลกั โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้  
 
2. กองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund เพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 
ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ หรือตำมอตัรำส่วนที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด แต่ทัง้นี ้จะลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ย
ในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหรือตำมอตัรำส่วนที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด  
 
3. ในภำวะปกติ กองทนุจะน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหรือตำม
อตัรำส่วนทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนด  
 
4. เงินลงทนุส่วนที่เหลือ กองทนุจะลงทนุในต่ำงประเทศในตรำสำรหนีแ้ละ/หรือเงินฝำกที่ออก รบัรอง รบัอำวลั หรือค ำ้ประกนักำรจ่ำยเงิน โดย
ภำครฐับำล รฐัวสิำหกิจ สถำบนักำรเงนิ และ/หรือภำคเอกชนคณุภำพดี โดยตรำสำรดงักล่ำวไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผู้
ออกตรำสำรอยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุได ้(Investment Grade) ในกรณีตรำสำรดงักลำ่วเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) จะตอ้งไดร้บักำรจดั
อนัดบัควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำร (Issue rating) อยู่ในอนัดบัที่สำมำรถลงทนุไดเ้ท่ำนัน้  
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5. กองทนุอำจพิจำรณำลงทนุในตรำสำรแห่งหนีใ้นประเทศ หรือเงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยไทย ที่มีอำยขุองตรำสำรหรือสญัญำ หรือ
ระยะเวลำกำรฝำกเงิน แลว้แต่กรณี ต ่ำกว่ำ 1 ปี โดยเป็นกำรลงทนุที่มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือกำรส ำรองเงินไวส้  ำหรบักำรด ำเนินงำน รอกำรลงทนุ หรือรกัษำ
สภำพคล่องของกองทนุ  
 
6. ในส่วนของกำรลงทนุในประเทศ กองทนุจะไม่ลงทนุในตรำสำรที่มีลกัษณะของสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้แฝง (Structured note) ตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได ้(Non – investment grade) หรือตรำสำรหนีท้ี่ไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Unrated securities) 
และตรำสำรทนุของบริษัทที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ (Unlisted securities) อย่ำงไรก็ตำม กองทนุสำมำรถมีไวซ้ึ่งตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได ้(Non – investment grade) เฉพำะกรณีที่ตรำสำรหนีไ้ดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือที่สำมำรถลงทนุได ้
(Investment grade) ขณะที่กองทนุลงทนุเท่ำนัน้  
 
7. ในกรณีที่กองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund มีกำรลงทนุในหลกัทรพัย ์ตรำสำร และ/หรือสญัญำของบริษัทที่มิไดจ้ดทะเบียนอยู่ในตลำด
หลกัทรพัย ์(Unlisted company) และ/หรือตรำสำรแห่งหนีท้ี่ไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลกัทรพัยท์ี่มีอนัดบั
ควำมน่ำเชื่อถือต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทนุได ้(Non – investment grade) โดยมีอตัรำส่วนกำรลงทนุรวมกนัทัง้หมดมำกกว่ำรอ้ยละ 15 ของ NAV ของ
กองทนุหลกั บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) บริษัทจดักำรจะปรบัลดสดัสว่นกำรลงทนุในกองทนุหลกัเพ่ือใหก้ำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินดงักล่ำว มีอตัรำส่วนกำรลงทนุรวมกนัทัง้หมดไม่
เกินรอ้ยละ 15 ของ NAV ของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์ภำยใน 10 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ทรำบถึงเหตกุำรณด์งักล่ำว ยกเวน้กรณีที่เกิดจำก
ปัจจยัที่ควบคมุไม่ไดห้รือกรณีจ ำเป็นและสมควรที่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำขำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่
ชกัชำ้  
 
(2) หำกกำรด ำเนินกำรปรบัลดสดัส่วนกำรลงทนุในกองทนุหลกัขำ้งตน้ มีผลท ำใหก้ำรลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งกองทนุหลกัโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีนอ้ยกวำ่
รอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรพิจำรณำคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่
แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวจะตอ้งมีนโยบำยกำรลงทนุที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรอืนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุเปิด
กรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์และมีคณุสมบตัิตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่ชกัชำ้ 
และจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหน่วยลงทนุทรำบต่อไป  
 
(3) หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่
จะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่รวบรวม
ไดห้ลงัหกัค่ำใชจ้่ำยและส ำรองค่ำใชจ้ำ่ยที่เกี่ยวขอ้งของกองทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมสดัสว่นจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกองทนุ  
 
8. ในกรณีที่กองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund มีกำรลงทนุตำมขอ้ใดขอ้หนึ่งดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ลงทนุในตรำสำรแห่งทนุและมีผลท ำใหอ้ตัรำส่วนกำรลงทนุในตรำสำรทนุของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 65 ของมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์หรือ  
 
(2) ลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินโดยไม่มีคณุสมบตัิเป็นไปตำมประเภทหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ประกำศก ำหนดใหล้งทนุได ้ 
 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโดยจะพิจำรณำคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิม โดยกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวจะตอ้งมีนโยบำย
กำรลงทนุที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์และ/หรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์และมีคณุสมบตัิตำมที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหเ้สรจ็สิน้โดยไม่ชกัชำ้ และจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือ
หน่วยลงทนุทรำบต่อไป  
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หำกเกิดกรณีใด ๆ ที่ท  ำใหบ้รษิัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรคดัเลือกกองทนุต่ำงประเทศกองทนุใหม่แทนกองทนุเดิมได ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
ด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตำมจ ำนวนที่รวบรวมได้
หลงัหกัค่ำใชจ้่ำยและส ำรองค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งของกองทนุ (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ถือครองต่อจ ำนวนหน่วย
ลงทนุที่จ  ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกองทนุ  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรอยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนยำ้ย/เลิกกองทนุตำมขอ้ 7. หรือขอ้ 8. ขำ้งตน้ กองทนุจะยกเวน้โดยไม่น ำเรื่องกำรลงทนุ
ในหรือมีไวซ้ึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวเพียงกองทนุเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทนุ รวมถึงกำรน ำเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ มำบงัคบัใชใ้นช่วง
ด ำเนินกำรคดัเลือกและ/หรือเตรียมกำรลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่ำว  
 
9. โดยปกติกองทนุจะท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้เพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเกอืบทัง้หมด โดยไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 90 
ของมลูค่ำเงินลงทนุในต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ดี ในกรณีที่สถำนกำรณก์ำรลงทนุในต่ำงประเทศเกิดเหตกุำรณไ์ม่ปกติ เช่น ภำวะตลำดหุน้ที่กองทนุหลกั
ลงทนุหรือมีไวมี้ควำมผนัผวน เป็นตน้ หรือในกรณีที่มีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนมำก และ/หรือในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยั
หรือมีเหตผุลที่จ  ำเป็นและสมควร กองทนุอำจไม่สำมำรถด ำรงสดัส่วนของกำรป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น (Hedge Ratio) ใหไ้ม่นอ้ยกว่ำ
รอ้ยละ 90 ของมลูค่ำเงินลงทนุในต่ำงประเทศเป็นกำรชั่วครำวได ้โดยมีระยะเวลำไม่เกิน 10 วนัท ำกำร ซึ่งหำกเกิดเหตกุำรณด์งักลำ่วบรษิัทจดักำรจะ
รำยงำนกำรไม่สำมำรถลงทนุใหเ้ป็นไปตำมสดัสว่นกำรลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เพ่ือทรำบโดยพลนั ทัง้นี ้กองทนุ
จะไม่ลงทนุในตรำสำรที่มลีกัษณะของสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) 

10. กองทนุอำจจะเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ (Derivatives) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (efficient portfolio management) ซึ่ง
รวมถึงกำรป้องกนัควำมเสี่ยง (Hedging) จำกกำรลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร เช่น กำรท ำสญัญำสวอปและ/หรือสญัญำฟอรเ์วิรด์ที่
อำ้งอิงกบัอตัรำแลกเปลี่ยน/ดำ้นรำคำตรำสำร/อตัรำดอกเบีย้ ซึ่งพิจำรณำจำกสภำวะกำรณข์องตลำด กฎระเบียบ หรือขอ้บงัคบั และปัจจยัอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง เช่น แนวโนม้และทิศทำงรำคำของหลกัทรพัยท์ี่ลงทนุ กำรออกสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ที่อำ้งอิงกบัดชันีอำ้งอิง กำรคำดกำรณเ์หตกุำรณท์ี่อำจจะ
ส่งผลกระทบเชิงลบอย่ำงมีนยัส ำคญัของกองทนุ และค่ำใชจ้่ำยในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ เป็นตน้  
 
11. ในกรณีที่บริษัทจดักำรเห็นว่ำ กำรลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศ และ/หรือกำรลงทนุในกองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund ไม่
เหมำะสมอีกต่อไป เช่น มีกำรลงทนุไม่เป็นไปตำมวตัถปุระสงคห์ลกัของกองทนุ หรือผลตอบแทนของกองทนุดงักล่ำวไม่เป็นไปตำมที่คำดไว ้หรือไม่
สำมำรถลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุดงักล่ำวไดอี้กต่อไป หรือกองทนุต่ำงประเทศดงักล่ำวมีกำรกระท ำผิดตำมควำมเห็นของหน่วยงำนก ำกบัดแูล
ของกองทนุต่ำงประเทศ และ/หรือเม่ือเกิดเหตกุำรณห์รือคำดกำรณไ์ดว้ำ่จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตำ่งๆ จนอำจส่งผลใหก้ำรลงทนุในกองทนุ
ต่ำงประเทศเป็นภำระต่อผูล้งทนุโดยเกนิจ ำเป็น เป็นตน้ และ/หรือในกรณีที่กองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund ไดเ้ลิกโครงกำรในขณะที่
บริษัทจดักำรยงัด ำเนินกำรบริหำรและจดักำรลงทนุกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์ทัง้นี ้เม่ือปรำกฎกรณีดงักล่ำว บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำ
เงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่ำงประเทศอ่ืนใดที่มีนโยบำยกำรลงทนุสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละ/หรือนโยบำยกำรลงทนุของกองทนุ และในกำรโอนยำ้ย
กองทนุดงักล่ำว บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำด ำเนินกำรในครัง้เดียว หรือทยอยโอนยำ้ยเงินทนุ ซึ่งอำจส่งผลใหใ้นช่วงเวลำดงักล่ำวกองทนุอำจมีไวซ้ึ่ง
หน่วยลงทนุของกองทนุต่ำงประเทศมำกกว่ำ 1 กองทนุ โดยอำจเป็นกองทนุที่บริหำรและจดักำรลงทนุโดยบริษัท Allianz Global Investors) หรือไม่ก็ได ้
หรือ ขอสงวนสิทธิในกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ 
ทัง้นี ้หำกมีกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบโดยพลนั โดยส่งจดหมำยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำย และประกำศไวท้ี่
ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
12. ในกรณีที่ภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกแลว้ ปรำกฏว่ำจ ำนวนเงินที่ไดจ้ำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อกำรจดัตัง้
กองทนุเพ่ือส่งเงินไปลงทนุในต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงเหมำะสม เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิกกำร
จดัตัง้กองทนุ โดยจะคืนเงินค่ำสั่งซือ้แก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัสดุทำ้ยของกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้
แรก อย่ำงไรก็ดี ภำยหลงัจำกกำรจดัตัง้และบริหำรจดักำรลงทนุไปแลว้ บริษทัจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือ
หน่วยลงทนุทกุรำยแลว้ หำกเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) ผูจ้ดักำรกองทนุพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ สถำนกำรณก์ำรลงทนุในต่ำงประเทศไม่เหมำะสม  
(2) กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบักำรน ำเงินไปลงทนุในตำ่งประเทศ  
(3) กรณีที่มีเหตใุหเ้ช่ือไดว้่ำเพ่ือเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม 
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13.ในกรณีที่กองทนุมีกำรลงทนุในกองทนุหลกัไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั และกองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ
ลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
(1) มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรใดติดต่อกนั คิดเป็นจ ำนวนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของมลูค่ำทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทนุหลกั  
เง่ือนไข ในกรณีที่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิลดลงในลกัษณะดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
(1) แจง้เหตทุี่กองทนุหลกัมีมลูค่ำทรพัยส์ินลดลง พรอ้มแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถึงประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม ใหส้  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้ือหนว่ยลงทนุทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ปรำกฏเหต ุ 
(2) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 60 วนันบัแตว่นัที่ปรำกฏเหต ุ 
(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ด  ำเนินกำรแลว้เสรจ็  
(4) เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมตำม (1) ต่อผูท้ี่สนใจจะลงทนุเพ่ือใหผู้ท้ี่สนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละเขำ้ใจเกี่ยวกบัสถำนะของกองทนุ
รวม และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหบ้คุลำกรที่เกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวดว้ย  
 
อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ (2) บริษัทจดักำรสำมำรถขอผ่อนผนัต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีกำรด ำเนินกำรเปลี่ยน/โอนยำ้ย/เลิกกองทนุ กองทนุจะยกเวน้ไม่น ำเรื่องกำรลงทนุหรือมีไวซ้ึ่งทรพัยส์ินใน
ต่ำงประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ มำบงัคบัใชใ้นช่วงด ำเนินกำร
คดัเลือกและ/หรือเตรียมกำรลงทนุและ/หรือเลิกกองทนุดงักล่ำว 
 
14. บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมในอนำคตใหเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) 
หรือกองทนุรวมที่มีกำรลงทนุโดยตรงในตรำสำร และ/หรือหลกัทรพัยต์่ำงประเทศ หรือสำมำรถกลบัมำเป็นกองทนุรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) ได ้โดย
ไม่ท ำใหร้ะดบัควำมเสี่ยงของกำรลงทนุ (risk spectrum) เพ่ิมขึน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตำมดลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทนุซึ่งขึน้อยู่กบัสถำนกำรณต์ลำด โดย
เป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหนว่ยลงทนุ อนึ่ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วนั ก่อนด ำเนินกำร
เปลี่ยนแปลงประเภทกองทนุรวมดงักลำ่ว โดยประกำศผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และเว็บไซตข์องผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถำ้มี) 
 
15. ในกำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุของกองทนุตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดักำรอำจไม่นบัช่วงระยะเวลำดงันีร้วมดว้ย ทัง้นี ้โดยจะ
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส ำคญั 
(15.1)  ช่วงระยะเวลำ 30 วนัก่อนเลิกกองทนุรวม 
(15.2)  ช่วงระยะเวลำที่ตอ้งใชใ้นกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินของกองทนุเนื่องจำกไดร้บัค ำสั่งขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือรอกำรลงทนุ ทัง้นี ้
ตอ้งไม่เกินกว่ำ 10 วนัท ำกำร 

3.12. รำยละเอียดกำรลงทนุในต่ำงประเทศ :  

กองทนุมีนโยบำยลงทนุซึ่งจะส่งผลใหมี้ net exposure ที่เกี่ยวขอ้งกบัควำมเสี่ยงต่ำงประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำ
ทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทนุในต่ำงประเทศ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
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3.14. อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวม :  
 
อตัรำส่วนกำรลงทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน เพื่อเป็นทรพัยส์ินของกองทนุรวมในประเทศและต่ำงประเทศ : บริษัทจดักำรจะลงทนุหรือมีไวซ้ึ่ง
หลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ หรอืประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และ/หรือที่แกไ้ข
เพ่ิมเติม เวน้แต่ หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินดงัต่อไปนี ้บรษิัทจดักำรจะลงทนุใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามผู้ออกทรัพยสิ์นหรือคู่สัญญา (single entity limit)  

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. หน่วย CIS ในประเทศ ตำมที่ระบใุนภำคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1.1 ของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

ไม่เกิน 10% 

2. หน่วย CIS ต่ำงประเทศ ตำมที่ระบใุนภำคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ขอ้ 2.1 ของประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

โดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่ต ่ำกวำ่ 80% 

 
อัตราส่วนการลงทุนที่ค านวณตามประเภททรัพยสิ์น (product limit) 

ข้อ ประเภททรัพยสิ์น อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1. ทรพัยส์ินดงันี ้

1.1 ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสญัญำใชเ้งิน ที่มีเง่ือนไขหำ้มเปลี่ยนมือแต่กองทนุได้
ด ำเนินกำรใหมี้กำรรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวิธีกำรที่กฎหมำยก ำหนด 
หรือมีเง่ือนไขใหก้องทนุสำมำรถขำยคนืผูอ้อกตรำสำรได ้

1.2 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 12 เดือน 

1.3 total SIP ตำมขอ้ 3 ของส่วนนี ้แตไ่ม่รวมถึงตรำสำรหนีท้ี่มีลกัษณะครบถว้น
ดงันี ้

1.3.1 มีลกัษณะตำม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที่ 1: อตัรำส่วนกำรลงทนุที่
ค  ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญำ (single entity limit) ตำมภำคผนวก 4-
retail MF ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

1.3.2 มี credit rating อยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ investment grade หรือไม่มี credit 
rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

2. หน่วย CIS ในประเทศ ตำมที่ระบใุนภำคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ขอ้ 1.1 และ 1.2 ของ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

ไม่เกิน 20% 

3. total SIP ซึ่งไดแ้ก่ 

3.1 ทรพัยส์ินตำมขอ้ 8 ในส่วนที่ 1: อตัรำส่วนกำรลงทนุที่ค  ำนวณตำมผูอ้อก
ทรพัยส์ินหรือคู่สญัญำ (single entity limit) ตำมภำคผนวก 4-retail MF ของ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 

3.2 ตรำสำรหนีท้ี่มีอนัดบัควำมน่ำเชื่อที่ตวัตรำสำรและ/หรือผูอ้อกตรำสำรทีต่  ่ำกว่ำ
ที่สำมำรถลงทนุได ้(non-investment grade/unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ : มี 
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4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ :  

- ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บผูถ้ือหน่วยลงทนุ 

4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ) :  

รายละเอียดแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทุน 

ช่ือย่อ ค าอธิบายเพิ่มเติม 

1. หน่วยลงทนุชนิด
สะสมมลูค่ำ 

KFHEUROP-A เหมำะส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป ที่ตอ้งกำรรบัรำยไดจ้ำกสว่นต่ำงจำกกำรลงทนุ (Capital gain) และสะสม
ผลประโยชนจ์ำกกำรลงทนุ (Total return) 

2. หน่วยลงทนุชนิดผู้
ลงทนุสถำบนั 

KFHEUROP-I เหมำะส ำหรบัผูล้งทนุที่เป็นนติิบคุคล กลุ่มผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้
ลงทนุสถำบนัที่บรษิัทจดักำรก ำหนด ทีต่อ้งกำรรบัรำยไดจ้ำกส่วนต่ำงจำกกำรลงทนุ (Capital gain) และ
สะสมผลประโยชนจ์ำกกำรลงทนุ (Total return) 

 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
 
(1) ผูล้งทนุสำมำรถลงทนุไดใ้นหนว่ยลงทนุทกุชนิดตำมเงื่อนไขที่โครงกำรจดักำรก ำหนด ซึ่งบริษัทจดักำรจะเปิดใหบ้ริกำรซือ้ขำยเฉพำะหนว่ยลงทนุชนิด
สะสมมลูค่ำก่อน ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มชีื่ออยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุก่อนวนัที่บริษัทจดักำรเริ่มเปิดขำยหน่วยลงทุนชนิดผูล้งทนุ
สถำบนั จะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำเท่ำนัน้ ทัง้นี ้บรษิัทจดักำรจะประกำศแจง้วนัที่เริ่มเปิดท ำกำรขำยหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนัใหผู้้
ลงทนุทรำบล่วงหนำ้ทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำรต่อไป  
(2) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ปรบัปรุงรำยละเอียด หรือเปิดขำยหน่วยลงทนุชนดิอื่นๆ ที่ยงัไม่ไดเ้ปิดใหบ้ริกำร ซึ่งค ำนึงถึง
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุและ/หรือผูล้งทนุเป็นส ำคญั โดยบรษิัทจดักำรจะประกำศแจง้กำรเปลี่ยนแปลงดงักลำ่ว และ/หรือแจง้วนัที่เริ่มเปิดท ำกำร
ขำยชนิดหน่วยลงทนุ ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร  
(3) กรณีหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรก ำหนด เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพ่ิมเติมผูล้งทนุที่เป็นนติิบคุคล กลุ่มผูล้งทนุ 
และ/หรือผูล้งทนุสถำบนัได ้โดยบริษทัจดักำรจะประกำศแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  
 
5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
 
5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
 
6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก :  

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

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
6.3. กำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ :  

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  
 
7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจดักำร 
- ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน 
 
7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
7.3. วิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุตำมควำมประสงค ์โดยจะตอ้งสั่งขำยเป็นจ ำนวนหน่วยหรือเป็นจ ำนวนเงินไม่ต ่ำกว่ำมลูคำ่ขัน้ต ำ่ในกำร
ขำยคืนหนว่ยลงทนุที่ก ำหนด และบริษทัจดักำรขอสงวนสทิธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมูลค่ำขัน้
ต ่ำ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทุน โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
ในกรณีที่กำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นผลใหจ้ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีต ่ำกวำ่ขัน้ต ำ่ที่ก ำหนด หรือในกรณีที่จ  ำนวนหน่วยลงทนุที่ผู ้ถือหนว่ย
ลงทนุตอ้งกำรขำยคืน มำกกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทนุที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรที่บนัทึกโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะถือว่ำผูถ้ือหนว่ยลงทนุ
ประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่ำที่ปรำกฏอยู่ในรำยกำรทีบ่นัทึกโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ และในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมียอดคงเหลือ
ของหน่วยลงทนุในบญัชตี ่ำกว่ำขัน้ต ำ่ที่ก ำหนด บริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิทีจ่ะรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมด  
 
ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งท ำรำยกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดงัต่อไปนี ้
 
7.4.1. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนบริษัทจดักำร หรือ ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ:  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดท้ี่บรษิัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืน
หน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้หำกรำยกำรสั่งขำยคืนนัน้ไดเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ลว้ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำกำรท ำรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยไม่มีมลูค่ำขัน้ต ำ่ และ/หรือปรบัลดมลูค่ำ
ขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร 
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผูส้นบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนักงำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ผูส้ั่งขำยคืนสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดท้ี่บริษัทจดักำร หรือผูส้นบัสนนุ ตำมวนัและเวลำในขอ้ 7.6.1. เรื่อง “วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ” โดยกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุใหถ้กูตอ้งครบถว้นชดัเจน พรอ้มทัง้ระบจุ ำนวนหน่วยลงทนุที่ตอ้งกำรขำยคืน เม่ือ
เจำ้หนำ้ที่ตรวจค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุว่ำถกูตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ที่จะส่งมอบส ำเนำค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุที่ไดล้งนำมรบัรองควำมถกูตอ้งแลว้แกผู่ส้ั่ง
ขำยคืนหนว่ยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อไป  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์นกำร
ค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคนืหน่วยลงทนุ 
 
7.4.2. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร (Internet)  
 
ก) กำรขอใชบ้ริกำร  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะขำยคนืหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบโทรศพัทอ์ตัโนมตัิ
หรืออินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำรพำณิชยต์ำมรำยชื่อที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้ซึ่งสำมำรถขอเอกสำร
ดงักล่ำวไดท้ี่บริษัทจดักำร  
 
ข) กำรใชบ้ริกำร  
 
ผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทุกวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ โดยใชร้หสัประจ ำตวัผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่บริษัทจดักำรก ำหนดไว ้
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำน
อำ้งอิงเท่ำนัน้ 
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่ผู ้สนบัสนนุ
ยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏบิตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของ
บริษัทจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนหน่วยได้
ตำมปกติ  
 
ในกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหวัขอ้ “กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ”  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยใน 2 วนัท ำกำรภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ 
รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุ ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกบริษัทจดักำรจะส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุพรอ้มใบเสรจ็รบัเงินและใบก ำกับ
ภำษีส ำหรบัคำ่ธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถำ้มี) ภำยใน 4 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ 
รำคำขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
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ค) เงื่อนไขกำรใชบ้ริกำร  
 
1) ในกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งอ่ำนค ำแนะน ำของบริษัทจดักำรและปฏิบตัิจนครบขัน้ตอนกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบ
อินเทอรเ์น็ต ทัง้นี ้ผูส้ั่งขำยคืนจะตอ้งกดยืนยนัควำมถกูตอ้งภำยหลงัจำกที่ระบบไดท้บทวนกำรท ำรำยกำรของผูส้ั่งขำยคืนแลว้  
 
2) เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไม่ได ้ไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
3) เอกสำรใบบนัทึกรำยกำรที่พิมพอ์อกจำกระบบอินเทอรเ์น็ต สำมำรถใชเ้ป็นเอกสำรประกอบกำรท ำรำยกำรไดเ้ทำ่นัน้ บริษัทจดักำรจะพิจำรณำจำก
หลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่กบับริษัทจดักำรเป็นหลกัฐำนกำรท ำรำยกำรทีส่มบรูณแ์ลว้น ำไปใชอ้ำ้งอิงได ้ 
 
4) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะหยดุระบบงำนเป็นกำรชั่วครำวโดยทนัทีโดยไม่ตอ้งแจง้ผูใ้ชบ้ริกำรทรำบลว่งหนำ้ ในกรณีที่เกิดขอ้ผิดพลำดจำกระบบ
กำรใหบ้ริกำร หรือกรณีอ่ืนใดที่อยู่นอกเหนือควำมควบคมุของบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขกรณีดงักล่ำวใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั
นบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่เกิดเหตกุำรณห์รือรบัทรำบเหตกุำรณด์งักล่ำวแลว้แต่กรณี  
 
5) บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้ก่อนปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดย
จะปิดประกำศไวท้ี่ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.4.3. วิธีกำรขำยคืนผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ (Internet)  
 
ผูท้ี่มีควำมประสงคจ์ะสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ค ำขอใชบ้ริกำรผ่ำนระบบ
อินเทอรเ์น็ตของบมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ และหนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝำกธนำคำร ซึ่งสำมำรถขอเอกสำรดงักล่ำวไดท้ีบ่มจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
 
บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะไม่รบัค ำสั่งขำยคืนเป็นจ ำนวนเงินบำทเป็นกำรชั่วครำวหรือถำวร ในกรณีที่ระบบงำนขดัขอ้งหรือในกรณีที่
ผูส้นบัสนนุยกเลิกสญัญำกำรเป็นผูส้นบัสนนุหรือปฏิเสธที่จะปฏิบตัิงำนดงักลำ่วหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนข์องผูล้งทนุ โดยจะปิดประกำศไวท้ี่
ส  ำนกังำนของบริษทัจดักำรและผูส้นบัสนนุ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุยงัคงสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นจ ำนวน
หน่วยไดต้ำมปกติ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดต้ลอด 24 ชั่วโมง ทกุวนัท ำกำรและวนัหยดุท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ผ่ำนระบบอินเทอรเ์น็ตที่ บมจ. 
ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำก ำหนดไว ้ทัง้นี ้ใหป้ฏิบตัติำมขัน้ตอนกำรท ำรำยกำรทีร่ะบบุนหนำ้จอระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ 
 
เม่ือผูถ้ือหน่วยลงทนุกดยืนยนัควำมถกูตอ้งแลว้ จะเพิกถอนรำยกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุไม่ได ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุขอสงวนสิทธิที่จะ
พิจำรณำใหเ้พิกถอนกำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุไดเ้ม่ือมีเหตจุ ำเป็นและสมควร โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุ  
 
นำยทะเบียนจะปรบัลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่รบัซือ้คืนภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยและรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ  
 
หำกเกิดขอ้ผิดพลำดใดๆ ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุผำ่นระบบอินเทอรเ์น็ตของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรในฐำนะผูส้นบัสนนุจะด ำเนินกำร
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลำดใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ไดร้บัแจง้จำกผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะปิดกำรใหบ้ริกำรชั่วครำวหรือถำวร ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้กอ่นปิดกำรใหบ้ริกำรดงักล่ำว โดยจะ
ปิดประกำศไวท้ีส่  ำนกังำนของบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุหรือเวปไซตข์องบริษัทจดักำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
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7.4.4. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ที่จะมีขึน้ในอนำคต  
 
บริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุอำจเพ่ิมเติมช่องทำงกำรท ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุอ่ืนใดที่จะมีขึน้ในอนำคต ซึ่งจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่เกี่ยวขอ้งตำมที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ประกำศก ำหนด เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อผูล้งทนุ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้กำรเพ่ิมเติม
ช่องทำงดงักล่ำวใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบล่วงหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำกำร และปิดประกำศใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 7 วนัท ำ
กำรก่อนวนัเริ่มใหบ้ริกำร ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่เกี่ยวขอ้ง  
 
7.5. ระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  ทกุวนัท ำกำรซือ้ขำย  
 
7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืน :  

7.6.1. วนัและเวลำที่ท  ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถท ำกำรขำยคนืหน่วยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำร ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือช่องทำงอ่ืนๆ ตำมที่ก ำหนดไวใ้น
โครงกำรจดักำร ซึ่งบริษัทจดักำรจะเริ่มรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัที่จดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม โดยจะระบวุนั
เวลำดงักลำ่วทีแ่น่นอนไวใ้น “หนงัสือชีช้วนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั (Fund Factsheet)”  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงระยะเวลำในกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวจะตอ้งเป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ และถือว่ำไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะแจง้กำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวใหท้รำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำ
กำร โดยจะติดประกำศที่ส  ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ รวมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ื์นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  
บริษัทจดักำรจะพิจำรณำกำรสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุภำยในเวลำที่ก ำหนดของวนัท ำกำรซือ้ขำยใด เป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทนุในวนัท ำกำรซือ้ขำยนัน้ 
โดยบริษัทจดักำรจะใชร้ำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุนัน้ ซึ่งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ เป็นเกณฑใ์น
กำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนและ/หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุที่หกัออกจำกผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ และกำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุภำยหลงัเวลำที่ก ำหนดของ
วนัท ำกำรซือ้ขำยใด จะถือเป็นรำยกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุของวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำขอ้มลูเวลำกำรท ำรำยกำร
ของผูส้ั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ภำยใตห้ลกัฐำนที่ปรำกฏอยู่ที่บรษิัทจดักำรเป็นหลกัฐำนอำ้งอิงเท่ำนัน้  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะพิจำรณำก ำหนดวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเพ่ิมเติม ซึ่งบริษัทจดักำรจะก ำหนดวนัดงักล่ำวโดยประกำศไวท้ี่
เว็บไซตข์องบริษัทจดักำร ทัง้นี ้หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงวนัที่มิใช่วนัท ำกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลำ่ว บรษิัทจดักำรจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้โดยพลนั 
โดยประกำศไวท้ี่เว็บไซตข์องบริษทัจดักำรเช่นเดียวกนั  
 
7.6.2. กำรช ำระเงินค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
 
(1) โอนเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งใหโ้อนค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเขำ้บญัชีเงินฝำก โดยบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเขำ้บัญชีเงิน
ฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือวิธีอ่ืนใดอนัจะเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุในอนำคต เช่น E-Wallet หรือ กำรโอนเงินผ่ำนระบบ
พรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แตว่นัถดัจำกวนัทีค่  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ ใน
กำรรบัค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุโดยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกนี ้ถำ้หำกบริษทัจดักำรไม่สำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีทีไ่ดแ้จง้ไวไ้ม่ว่ำดว้ยกรณีใดๆ บรษิัท
จดักำรจะด ำเนินกำรออกเช็ค ขีดครอ่มค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุสั่งจ่ำยผูถ้ือหนว่ยลงทนุและจดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมที่อยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือ
หน่วยลงทนุ หรือตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 
 
(2) รบัเช็คทำงไปรษณีย ์ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจสั่งใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรบัเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนตำมช่ือและที่อยู่ในสมดุ
ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งบริษัทจดักำรจะน ำส่งเช็คทำงไปรษณียล์งทะเบียนภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ 
มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 
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(3) รบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุอ่ืน  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุอำจสั่งใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรออกเช็คขีดครอ่มค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุและรบัเช็คดว้ยตนเองที่บริษัทจดักำร หรือผูส้นับสนนุอ่ืน ซึ่ง
สำมำรถรบัไดภ้ำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุไม่ไดน้ ำเช็คไปขึน้เงิน บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรตำมวิธีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุเห็นสมควร เช่น กำรโอนเงินผ่ำนระบบพรอ้ม
เพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 

ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วย
ลงทนุดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะไม่นบัรวมวนัหยดุท ำกำรของผูป้ระกอบธรุกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำร
จดักำรกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ 
 
ทัง้นี ้ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุดงักลำ่ว อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได ้ในกรณีที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. มีประกำศแกไ้ขเพ่ิมเติมใน
ภำยหลงั โดยไม่ถือเป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรและถือว่ำไดร้บัควำมยินยอมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้  

7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ : ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนำ้  
 
7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุเพ่ิมเติม :  

ไม่มี  
 
7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

ไม่มี  
 
8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทำงกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

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

สำมำรถดขูอ้มลูในหนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มลูกองทนุรวมหรือเว็บไซต ์บลจ.  
 
9. การช าระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทน บริษัทจดักำร
จะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงินได ้ 
 
10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

10.1. บริษัทจดักำรจะเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุไวแ้ลว้ได ้เฉพำะในกรณีที่
ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้ 
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(1) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีที่เขำ้เหตดุงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์
แลว้  
 
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมเปิดไดอ้ย่ำงสมเหตสุมผล หรือ  
 
(ข) มีเหตทุี่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตดุงักล่ำวอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของ
บริษัทจดักำร  
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำ รำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ 
16.4.2 และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
10.2. กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุตำมขอ้ 10.1. บริษัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) เลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุมีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุนัน้ เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(2) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วย
ลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบเร่ืองดงักล่ำวดว้ยวธีิกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
(3) แจง้กำรเลื่อนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พรอ้มทัง้จดัส่งรำยงำนที่แสดงเหตผุลของกำรเลื่อน และหลกัฐำนกำรไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชนต์ำมขอ้ 10.1. (1) หรือกำรรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชนต์ำมขอ้ 10.1. (2) ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะมอบหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ ำเนินกำรแทนก็ได ้ 
 
(4) ในระหว่ำงกำรเลื่อนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน หำกมีผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลำดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ
นัน้ โดยตอ้งช ำระค่ำขำยคืนแก่ผูถ้ือหนว่ยลงทนุตำมล ำดบัวนัที่ส่งค ำสั่งขำยคนืก่อนหลงั  
 
11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  

11.1 บริษัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งที่รบัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได ้เฉพำะในกรณีที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร ซึ่งตอ้งไม่เกินกว่ำกรณีดงัต่อไปนี ้
 
(1) ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ  
 
(2) บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้ มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวำ่เป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ ซึ่งให้
กระท ำไดไ้ม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผล  
 
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินของกองทนุรวมไดอ้ย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม  
 
(ค) มีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุม้ครองประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ และมีเหตกุำรณด์งัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทนุรวมอย่ำงมี
นยัส ำคญั  
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(ก) ตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่กองทนุรวมลงทนุไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซือ้ขำยไดต้ำมปกติ ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมลงทนุในหลกัทรพัย์ที่ซือ้ขำย
ในตลำดซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ห่งนัน้เกินกว่ำรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
 
(ข) มีเหตกุำรณท์ี่ท  ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปลี่ยนเงินตรำตำ่งประเทศไดอ้ย่ำงเสร ีและท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรบัโอนเงินจำก
ต่ำงประเทศไดต้ำมปกติ หรือ  
 
(ค) มีเหตทุี่ท  ำใหก้องทนุรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินที่ลงทนุไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตดุงักล่ำวอยู่เหนือกำรควบคมุของบริษทั
จดักำร และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  
 
(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุที่รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่ล้งทนุเฉพำะรำย เนื่องจำกปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงดงันี ้ 
 
(ก) บริษัทจดักำรมีเหตอุนัควรสงสยัวำ่ผูล้งทนุรำยนัน้ ๆ มีสว่นเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
 
1. กำรกระท ำที่เป็นควำมผิดมลูฐำนหรอืควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทย
หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ  
 
2. กำรใหก้ำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแกก่ำรก่อกำรรำ้ย  
 
3. กำรกระท ำที่เป็นกำรปฏิบตัติำมค ำสั่งเกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยส์ินโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจตำมกฎหมำย  
 
(ข) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลกูคำ้ และตรวจสอบเพ่ือทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 
 
(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลีย่นใหบ้ริษัทจดักำรรำยอ่ืนเขำ้บริหำรจดักำรกองทนุรวมภำยใตก้ำรจดักำรของตนอนัเนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจดักำรรำย
เดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทนุไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรด ำรงเงินกองทนุของผู้
ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม กำรจดักำรกองทนุส่วนบคุคล กำรเป็นนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัยแ์ละกำรจดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยท์ี่เป็นหน่วยลงทนุ และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทนุสญัญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ ซึ่งใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร  
 
11.2 เม่ือปรำกฏเหตตุำมขอ้ 11.1 และบริษัทจดักำรประสงคจ์ะไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน 
หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ บรษิทัจดักำรจะปฏิบตัดิงัต่อไปนี ้ 
 
(1) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรไม่ขำย ไม่รบัซื ้อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุโดยพลนั และหำกเป็นเหตตุำมขอ้ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ 
ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
 
(2) รำยงำนกำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคนื หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้
แสดงเหตผุล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทนุรวมนัน้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  
 
(3) ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รบัซือ้คืน หรือไม่รบัสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุตำม
ขอ้ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท ำกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ก่อนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุ  
 
(ก) รำยงำนกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรำยงำนฐำนะกำรลงทนุของกองทนุรวม ณ วนัท ำกำรสดุทำ้ยก่อนวนั
รำยงำนนัน้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ 
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(ข) แจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเปิดขำยหรือรบัซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหนว่ย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรเปิดรบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุดว้ย
วิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  
 
11.3 บริษัทจดักำรจะหยดุกำรขำยหนว่ยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลำทีบ่ริษัทพบวำ่รำคำขำยหน่วย
ลงทนุไม่ถกูตอ้งตัง้แต่ 1 สตำงคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำขำยหนว่ยลงทนุที่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์งัไม่ไดร้บัรองขอ้มลู
ในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ โดยแจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้รำบถึง
กำรหยดุขำยหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยอ่ืนและผูล้งทนุทั่วไปใหท้รำบถึงกำรหยดุรบัค ำสั่งซือ้ หรือค ำสั่ง
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั 
 
12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
13. เงือนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

กองทนุนีเ้ป็นกองทนุรวมส ำหรบัผูล้งทนุทั่วไป ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุของกองทนุไดต้ำมปกติ อยำ่งไรก็ดี ผูถ้ือหน่วยลงทุนไม่อำจโอน
หน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รบัลงทะเบียนกำรโอนหน่วย
ลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้กบ่คุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งประสงคจ์ะโอนหนว่ยลงทนุจะตอ้งยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทุนที่บริษัทจดักำรและ/หรือผำ่นผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ (ถำ้มี)  
 
ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนำยทะเบียนไดบ้นัทึกชื่อผูร้บัโอนหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทนุ
แลว้ ซึ่งนำยทะเบียนจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุภำยใน 7 วนัท ำกำร นบั
แต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล :  

ช่ือย่อ รายละเอียด 

1. KFHEUROP-A ไม่จ่ำย  

2. KFHEUROP-I ไม่จ่ำย  

 
14.2. หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินปันผล :  

กองทนุไม่มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผล  
 
14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และขอ้จ ำกดัในกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ :  

ไม่มี  
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15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่ประมำณกำรไดท้ี่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2)  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFHEUROP-A ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 4.6545 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกั
ดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แตค่่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วย
ลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

2. KFHEUROP-I ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 4.6545 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกั
ดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แตค่่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบยีนหน่วย
ลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมทัง้หมดขำ้งตน้ ไดแ้ก่ ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมขอ้ 15.2.6 (2) (5) (6) (7) และ (8)  
 
15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม :  
 
15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFHEUROP-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

2. KFHEUROP-I ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรจะรบัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ดงันี ้ 
 
(1) ค่ำจดัท ำหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุ ค่ำพิมพห์นงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุและแบบพิมพท์ี่ใชใ้นกำรท ำรำยกำรของกองทนุ  
(2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัเตรียมและเก็บรกัษำสถิตแิละขอ้มลู ค่ำจดัเตรียมและจดัพิมพห์นงัสือบอกกล่ำวข่ำวสำร หรอืประกำศตำมที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดรวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนใดๆ แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุโดยตรง  
(3) ค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ที่เกิดขึน้เกี่ยวเนื่องกบัโครงกำรจดักำร เช่น ค่ำประกำศในหนงัสือพิมพ ์ค่ำไปรษณียำกรส ำหรบักำรส่งเอกสำรต่ำงๆ หรือหนงัสือ
ติดต่อกบัผูถ้ือหน่วยลงทนุ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำธรรมเนียมของธนำคำรที่หกัเก็บจำกบญัชีกองทนุ เช่น ค่ำสมดุเช็ค เป็นตน้  
 
15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFHEUROP-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย 
มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และ
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 
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2. KFHEUROP-I ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย 
มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และ
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

 
15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี :  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFHEUROP-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย 
มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และ
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

2. KFHEUROP-I ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุรำยปี ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย 
มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และ
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ 

 
15.2.4. ค่ำธรรมเนียมที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ไม่มี  
 
15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ไม่มี  
 
15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ2.2470ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้นิทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำร
จดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และคำ่ใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(1) ค่ำนำยหนำ้ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ี่ซือ้หรือขำยเพ่ือประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุตำมที่จ่ำยจริง  
 
(2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชี ค่ำทีป่รกึษำกฎหมำย ค่ำใชจ้่ำย หรือ ค่ำธรรมเนียมที่เกี่ยวขอ้งในกำรจดักำรกองทนุ เช่น ค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกกำร
ติดตำมทวงถำม หรือ กำรด ำเนินคดีเพือ่กำรรบัช ำระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(3) ค่ำใชจ้่ำย (ถำ้มี) ในกำรด ำเนินคดขีองผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่หรือเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำก
บริษัทจดักำร เพื่อประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(4) ค่ำตอบแทนผูช้  ำระบญัชี และผูด้แูลผลประโยชน ์ในระหว่ำงกำรช ำระบญัชีกองทนุ ตลอดจนกำรจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. ตำมที่จ่ำยจริง  
 
(5) ค่ำใชจ้่ำย ค่ำธรรมเนียม และ/หรือ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำภำษีอำกร ที่เกิดขึน้หรือเกี่ยวเนื่องกบักำรลงทนุหรือมีไวใ้นทรพัยส์ินหรือหลกัทรพัยท์ัง้ใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ เช่น กำรจดัหำ ใหไ้ดม้ำ รบัมอบ ส่งมอบ ดแูล เก็บรกัษำ ป้องกนัผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยในกำร
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ กำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรป้องกนัควำมเสี่ยงในอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ หรือควำมเสี่ยง
ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุในหลกัทรพัยท์ัง้ในและตำ่งประเทศ และค่ำใชจ้่ำยหรือค่ำธรรมเนียมอ่ืนๆ ตำมที่จ่ำยจริง รวมถึงค่ำใชจ้่ำยและค่ำธรรมเนียมอ่ืน
ใดเพ่ือใหก้องทนุสำมำรถลงทนุในหลกัทรพัยต์ำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรได ้เป็นตน้  
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(6) ค่ำใชจ้่ำยในกำรเก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปี
ของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี โดยบรษิัทจดักำรจะใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัที หรือทยอยตดัจ่ำย
ภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดคำ่ใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม  
 
(7) ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก และภำยหลงัเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก 
ตำมที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยโดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้รำบ
ล่วงหนำ้ โดยบรษิัทจดักำรจะเรียกเก็บดงันี ้ 
 
(7.1) ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่เกิน
รอ้ยละ 1.0700 ของจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน  
 
(7.2) ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยภำยหลงักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก จะเรียกเก็บตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง ทัง้นี ้ไม่
เกินรอ้ยละ 1.0700 ของมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธิของกองทนุรวมถวัเฉลี่ยต่อปี  
 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรโฆษณำ ประชำสมัพนัธ ์และส่งเสริมกำรขำยดงักลำ่ว บริษทัจดักำรจะใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำใหต้ดัจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยทนัที หรือ
ทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิดค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือก ำหนดระยะเวลำที่ใชใ้นกำรตดัจ่ำยที่เหมำะสม  
 
ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเลิกกองทนุก่อนก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ นัน้ ยงัตดัจ่ำยจำกกองทนุไม่ครบจ ำนวน ค่ำใชจ้่ำยในสว่นที่ยงัตดัจ่ำย
ไม่หมดดงักล่ำว จะถือเป็นค่ำใชจ้่ำยด ำเนินงำนของบริษัทจดักำร  
 
(8) ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏบิตักิำรกองทนุ จะเรียกเก็บในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปี ของมลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ิน
ทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
ปฏิบตัิกำรกองทนุ ณ วนัที่ค  ำนวณ  
 
หมำยเหต ุ:  
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวมขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพ่ิมหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้  
 
15.3. ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFHEUROP-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. KFHEUROP-I ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรขำยหนว่ยลงทนุ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแต่ละกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึ่งบริษทัจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบ
รำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี)  
 
15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFHEUROP-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. KFHEUROP-I ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 
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รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุกบัผูล้งทนุแตล่ะกลุ่มไม่เท่ำกนั ซึ่งบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทรำบ
รำยละเอียดล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 7 วนั โดยจะปิดประกำศ ณ ส ำนกังำนของบริษัทจดักำร และ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืน (ถำ้มี)  
 
15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุเขำ้ (Switching In) :มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFHEUROP-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. KFHEUROP-I ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขำ้ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

 
15.3.3.2 ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :มี  

ช่ือย่อ รายละเอียด/จ านวน/อัตรา 

1. KFHEUROP-A ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

2. KFHEUROP-I ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ของมลูค่ำหน่วยลงทนุ 

 
15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุ : มี  

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

ฉบบัละ 50.00 บำท 
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในวนัที่ยื่นค ำขอใหอ้อกใบส ำคญัหนว่ยลงทนุ  
 
15.3.6. ค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลำถือครองที่ก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี  
 
15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
 
รำยละเอียดเพิ่มเติม :  
(ก) ค่ำธรรมเนียมในกำรขอเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ที่อยู่ กำรออกหนงัสือรบัรองสิทธิใหม่แก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีหำยและอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จริงซึ่งพิสจูนไ์ดว้่ำ
เป็นควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ โดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิดค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วย
ลงทนุก ำหนดเป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว  
 
(ข) ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรใชบ้ริกำรของ บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ เช่น กำรใชบ้ริกำรบตัร ATM ใหเ้ป็นไปตำมอตัรำและ
เง่ือนไขที่ทำง บมจ. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำก ำหนด  
 
(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุหรือเงินอ่ืนใดที่ตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ เขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมที่ธนำคำร
พำณิชยเ์รียกเก็บจริง  
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(ง) ค่ำธรรมเนียมที่เกิดจำกกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมควำมประสงคเ์ฉพำะตวัของผูถ้ือหน่วยลงทนุ เช่น กำรโอนเงิน นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะคิด
ค่ำธรรมเนียมจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมอตัรำที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุก ำหนด เป็นกำรทั่วไปในกำรใหบ้ริกำรลกัษณะดงักล่ำว  
 
ทัง้นี ้ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุขำ้งตน้ เป็นอตัรำที่รวมภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีธุรกิจเฉพำะหรือภำษีอ่ืนใดแลว้  
 
15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจำ่ยค่ำธรรมเนียม :  

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิกำรกองทนุ จะ
ค ำนวณทกุวนัโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์ินทัง้หมด หกัดว้ย มลูค่ำหนีส้ินทัง้หมด เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์
ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ และค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏบิตัิกำรกองทุน ณ วนัที่ค  ำนวณ ในกำรค ำนวณและจะตดัจ่ำยจำกกองทนุเป็น
รำยเดือนภำยในเวลำ 7 วนัท ำกำรแรกของเดือนถดัไป  
 
ค่ำใชจ้่ำย ขอ้ 15.2.6. (1) (4) (5) และ (6) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีตดัจ่ำยครัง้เดียวในวนัที่เกดิค่ำใชจ้่ำยนัน้ๆ  
 
ค่ำใชจ้่ำย ขอ้ 15.2.6. (2) และ (3) จะตดัจ่ำยจำกกองทนุตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริง โดยในทำงบญัชีจะทยอยตดัจ่ำยภำยในรอบระยะเวลำบญัชีที่เกิด
ค่ำใชจ้่ำยนัน้ หรือภำยในระยะเวลำไม่เกิน 5 ปี ทัง้นี ้กำรตดัจ่ำยค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว จะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชีและ
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแห่งประเทศไทย  
 
15.5. กำรเปลี่ยนแปลงคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย :  

15.5.1 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย 
 
15.5.1.1 ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะลดคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร และไดด้ ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ บริษัท
จดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบอย่ำงทั่วถึงดว้ยวิธีกำรที่เหมำะสม ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัทีมี่กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย
ดงักล่ำว ทัง้นี ้กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท ำโดยวิธีกำรที่เหมำะสมอนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำวอย่ำงทั่วถึง เช่น เผยแพรข่อ้มลูไว้
บนเว็บไซตข์องบรษิัทจดักำร เป็นตน้  
 
15.5.1.2 กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยใหแ้ตกต่ำงไปจำกโครงกำร ใหถ้อืว่ำส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม
โครงกำรในเรื่องดงักล่ำวเม่ือบริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ 15.5.1.1 ขำ้งตน้แลว้ 
 
15.5.2  กำรเพิ่มค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย 
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ตำมที่ไดร้ะบไุวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรตอ้งค ำนึงถึงควำม
สมเหตสุมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชนข์องลกูคำ้เป็นส ำคญั และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดังกล่ำวใหผู้ล้งทนุทรำบล่วงหนำ้อย่ำงทั่วถึงดว้ยวิธีกำรที่
เหมำะสม อนัท ำใหม้ั่นใจไดว้่ำผูล้งทนุไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว โดยอย่ำงนอ้ยตอ้งจดัใหมี้กำรเผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจัดกำร ทัง้นี ้ตำม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
15.5.2.1 ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร 
บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักลำ่วใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ 
 
15.5.2.2  ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำขัน้สงูของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเดิมตำมที่ระบไุวอ้ย่ำงชดัเจนใน
โครงกำรแลว้วำ่บริษัทจดักำรสำมำรถกระท ำกำรดงักล่ำวได ้ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนบัแต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรประสงคจ์ะขึน้ค่ำธรรมเนียม
หรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
(ก) ในกรณีที่กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้ไม่เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บรษิัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำว
ใหผู้ล้งทนุทรำบลว่งหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยที่เพ่ิมขึน้ดงักล่ำว 
(ข)  ในกรณีที่กำรเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมขึน้เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สงูดงักล่ำว บริษทัจดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ  
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ทัง้นี ้ในกำรเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ 15.5.2 วรรคหนึ่ง มิใหน้ ำมำใชก้บักรณีที่บริษัทจดักำรไดร้บัมติพิเศษ 
 
15.6. หมำยเหต ุ:  

ไม่มี  
 
16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการในกรณีทีมู่ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
 
16.1. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ : ต่ำงประเทศ  
 
16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวมตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรทีส่  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนด โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(1.1) มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม  
(1.2) มลูค่ำหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำ  
(1.3) มลูค่ำหน่วยลงทนุของผูถ้ือหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั  
 
กองทนุมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทนุตำมชนิด ดงันัน้ มลูค่ำหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดอำจมีมลูค่ำไม่เท่ำกนั มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของแตล่ะชนิดหนว่ยลงทนุ
รวมกนัจะเท่ำกบัมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุรวม ซึ่งผลประโยชนท์ี่เกิดจำกกำรลงทนุจะถือเป็นประโยชนข์องกองทนุรวม และจะถกูปันสว่นตำมสดัสว่น
มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของหน่วยลงทนุแต่ละชนิด  
 
วิธีการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ  
 
กองทนุมีกำรแบ่งชนิหน่วยลงทนุ ท ำใหก้ำรปันสว่นมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิจะตอ้งมีกำรแบ่งกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธิตำมแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ  
 
กำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุนัน้ จะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธิโดยรวมของกองทนุ และปันส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยใหเ้ป็นไปตำมแต่ละ
ชนิดหน่วยลงทนุ ตำมสดัสว่นของมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิของวนัก่อนหนำ้ของหนว่ยลงทนุแตล่ะชนิด  
 
กรณีวนัแรกของกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิจะเฉลี่ยโดยใชม้ลูค่ำหน่วยลงทนุที่ขำยไดท้ัง้หมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ หลงัจำกนัน้ ปรบัปรุง
รำยกำรที่เกี่ยวขอ้งเฉพำะกบัหนว่ยลงทนุแต่ละชนิด (ไดแ้ก่ รำยกำรขำยหนว่ยลงทนุ และรำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นตน้) และค ำนวณมลูคำ่
ทรพัยส์ินหลงัหกัค่ำธรรมเนียมและมลูค่ำหน่วยลงทนุของแต่ละชนิดหน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ค  ำนวณ จะตอ้งมีมลูค่ำไม่ต ่ำกว่ำศนูย ์ 
 
ในกรณีที่หน่วยลงทนุชนิดใดของกองทนุรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ ไม่มีจ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุเหลืออยู่แลว้ส ำหรบัหนว่ยลงทนุชนิดดังกล่ำว 
บริษัทจดักำรอำจคงชนิดหนว่ยลงทนุนัน้ไวต้่อไป และหำกมีกำรขำยหน่วยลงทนุชนิดนัน้เพ่ิมเติม บริษัทจดักำรจะค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุของ
หน่วยลงทนุชนิดดงักล่ำวโดยใชม้ลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุ หรือมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุ แลว้แต่กรณีตำมควำมเหมำะสมของหน่วยลงทนุแตล่ะ
ชนิดเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ  
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ตัวอย่างการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 

วันที ่1 

กองทนุรวมชนิดสะสมมลูค่ำ จ ำหน่ำยหน่วยลงทนุไดท้ัง้หมด 200,000 บำท มลูค่ำที่ตรำไวต้่อหน่วย 10 บำท  

โดยวนัที่ 1 เป็นวนัค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ ณ วนัแรก ซึ่งมีรำยไดส้ทุธิจำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ 1,500 บำท และในวนัเดียวกนัมี
ยอดขำยหน่วยลงทนุชนิดสะสมมลูค่ำเพิ่ม 10,000 บำท และยอดรบัซือ้คืน 5,000 บำท  

  กองทุนรวม     

มลูค่ำทรพัยส์ินที่จ  ำหนำ่ยไดห้ลงัหกัค่ำธรรมเนียมกำรขำย 
(ถำ้มี) (บำท) ชนิดสะสมมลูคำ่ = 20,000 หน่วย x 10 บำท 
= 200,000.00 

200,000.00     

รำยไดส้ทุธิจำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ในวนัที่ 1 = 1,500 บำท 1,500.00     

หกั หนีส้ิน้ที่เกิดจำกกำรลงทนุ ไม่มี     

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ = 
ใชเ้ป็นฐำนในกำรปันส่วนของกองทนุรวมแต่ละชนิด (1) 

201,500.00     

หรือค ำนวณกำรปันส่วนเป็นมลูค่ำหนว่ยลงทนุต่อหน่วย       

จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) (2) 20,000.0000     

มลูค่ำหน่วยลงทนุต่อหน่วย (1)/(2) 10.075000     

    ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของ
แต่ละชนิด = สดัส่วนที่หน่วยลงทนุแตล่ะชนิดไดร้บั 

      

(20,000 หน่วย x 10.0750)   201,500.00 - 

หกั รำยกำรค่ำธรรมเนียมของแต่ละชนดิต่อวนั (หำรดว้ย
จ ำนวนวนัจริงใน 1 ปี) 

      

หกั : ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร (+vat) = 1% ต่อปี       

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

หกั : ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+vat) = 0.3% ต่อปี       

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

รวมค่ำธรรมเนียมทัง้สิน้ -7.18 -7.18 - 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ (NAV) 201,492.82 201,492.82 - 

จ ำนวนหน่วยลงทนุจำกรำยกำรของผูถ้อืหน่วย (หน่วย) 20,000.0000 20,000.0000 - 

มลูค่ำหน่วยลงทนุต่อหน่วย 10.0746 10.0746 - 

วันที ่2 เพ่ิม-ลดหน่วยจำกกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่เกิดขึน้ในวนัที ่1 และท ำกำรเปิดเสนอขำยหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนั 
(จำกรำยกำรขำยหน่วยลงทนุเพ่ิม 10,000 บำท คิดเป็นจ ำนวนหน่วยทัง้สิน้ = 10,000/10.0747 = 992.5853 หน่วย และรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ 5,000 บำท คิดเป็นจ ำนวนหนว่ยทัง้สิน้ = 5,000/10.0746 = 496.2976 หน่วย)  

  กองทุนรวม     

วนัที่ 2 มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุของวนัก่อนหนำ้ 
(บำท) 

201,492.82     
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กำรเพิ่มขึน้หรือลดลงของทนุไดร้บัจำกผูถ้ือหน่วย (บำท)       

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

- รำยกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ (-5,000 บำท) -5,000.00     

หกั หนีส้ิน้ที่เกิดจำกกำรลงทนุ ไม่มี     

มลูค่ำทรพัยส์ินหลงัหกัหนีส้ิน้จำกกำรลงทนุและหลงัหกั
ค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ 

206,492.82     

บวกกลบั ค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ 7.18     

มลูค่ำทรพัยส์ินหลงัหกัหนีส้ิน้ทัง้สิน้ก่อนหกัค่ำธรรมเนียมคำ้ง
จ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ 

206,500.00     

รำยไดส้ทุธิจำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ในวนัที่ 2 = 1,200 บำท 1,200.00     

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของ
วนัก่อนหนำ้ = ใชเ้ป็นฐำนในกำรปันสว่นของกองทนุรวมแต่
ละชนิด (1) 

207,700.00     

หรือค ำนวณกำรปันส่วนเป็นมลูค่ำหนว่ยลงทนุต่อหน่วย       

จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 20,000.0000     

- หน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้จำกชนิดสะสมมลูค่ำ 992.555831     

- หน่วยลงทนุลดลงจำกชนิดสะสมมลูค่ำ -496.277915     

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) (2) 20,496.277916     

มลูค่ำหน่วยลงทนุต่อหน่วย (1)/(2) 10.133547     

    ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของ
วนัก่อนหนำ้ของแต่ละชนิด = สดัสว่นที่หน่วยลงทนุแต่ละ
ชนิดไดร้บั 

      

(20,496.277916 หน่วย x 10.133547)   207,700.00 - 

หกั ค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ของแต่ละ
ชนิด 

-7.18 -7.18 - 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีมกองทนุแต่ละชนิด 
= ใชเ้ป็นฐำนในกำรค ำนวณค่ำธรรมเนยีมกองทนุแต่ละชนิด 

  207,692.82 - 

หกั รำยกำรค่ำธรรมเนียมของกองทนุรวมต่อวนั (หำรดว้ย
จ ำนวนวนัจริงใน 1 ปี) 

      

หกั : ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร (+vat) = 1% ต่อปี       

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

หกั : ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+vat) = 0.3% ต่อปี       

ชนิดสะสมมลูคำ่ = (207,692.82 x 0.3%)/365 = 1.71   -1.71 - 

รวมค่ำธรรมเนียมทัง้สิน้ -7.40 -7.40 - 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ (NAV) 207,685.42 207,685.42 - 

จ ำนวนหน่วยลงทนุจำกรำยกำรของผูถ้อืหน่วย (หน่วย) 20,000.0000 20,000.00 - 
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- หน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้ 992.5853 992.5853 - 

- หน่วยลงทนุลดลง -496.2976 -496.2976 - 

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

มลูค่ำหน่วยลงทนุต่อหน่วย 10.1328 10.1328 - 

วันที ่3 สมมตุิกองทนุเปิดเสนอขำยหน่วยลงทนุชนิดผูล้งทนุสถำบนัในวนัที่ 2 ไดจ้ ำนวน 50,000 บำท 

  กองทุนรวม     

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุของวนัก่อนหนำ้ (บำท) 207,685.42     

กำรเพิ่มขึน้หรือลดลงของทนุไดร้บัจำกผูถ้ือหน่วยแตล่ะชนิด 
(บำท) 

      

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

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของวนัก่อนหนำ้หลงัปรบัรำยกำรขำย
และรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (บำท) 

257,685.42     

หกั หนีส้ิน้ที่เกิดจำกกำรลงทนุ ไม่มี     

มลูค่ำทรพัยส์ินหลงัหกัหนีส้ิน้จำกกำรลงทนุและหลงัหกั
ค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ 

257,685.42     

บวกกลบั ค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ 14.58     

มลูค่ำทรพัยส์ินหลงัหกัหนีส้ิน้ทัง้สิน้ก่อนหกัค่ำธรรมเนียมคำ้ง
จ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ 

257,700.00     

รำยไดส้ทุธิจำกกำรด ำเนินงำนทัง้สิน้ = 2,000 บำท 2,000.00     

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของ
วนัก่อนหนำ้ = ใชเ้ป็นฐำนในกำรปันสว่นของกองทนุรวมแต่
ละชนิด (1) 

259,700.00     

หรือค ำนวณกำรปันส่วนเป็นมลูค่ำหนว่ยลงทนุต่อหน่วย       

จ ำนวนหน่วยลงทนุ (หน่วย) 20,496.277916     

- จ ำนวนยอดยกมำของชนิดสะสมมลูค่ำ = 20,496.277916       

- หน่วยลงทนุเพ่ิมขึน้จำกชนิดผูล้งทนุสถำบนั 4,934.106488     

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย) (2) 25,430.384404     

มลูค่ำหน่วยลงทนุต่อหน่วย (1)/(2) 10.212193     

    ชนิดสะสมมูลค่า ชนิดผู้ลงทุน
สถาบัน 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของ
วนัก่อนหนำ้ของแต่ละชนิด = สดัสว่นที่หน่วยลงทนุแต่ละ
ชนิดไดร้บั 

      

- ชนิดสะสมมลูคำ่   209,311.95   

(20,496.277916 หน่วย x 10.212193)       

- ชนิดผูล้งทนุสถำบนั     50,388.05 

(4,934.106488 หน่วย x 10.212193)       
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หกั ค่ำธรรมเนียมคำ้งจ่ำยทัง้สิน้ของวนัก่อนหนำ้ของแต่ละ
ชนิด 

-14.58 -14.58 - 

มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิก่อนหกัค่ำธรรมเนยีมกองทนุแต่ละชนิด 
= ใชเ้ป็นฐำนในกำรค ำนวณค่ำธรรมเนยีมกองทนุแต่ละชนิด 

  209,297.37 50,388.05 

หกั รำยกำรค่ำธรรมเนียมของกองทนุรวมต่อวนั (หำรดว้ย
จ ำนวนวนัจริงใน 1 ปี) 

      

หกั : ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร (+vat) = 1% ต่อปี   -5.73 -1.38 

ชนิดสะสมมลูคำ่ = (209,297.37 x 1%)/365 = 5.73       

ชนิดผูล้งทนุสถำบนั = (50,388.05 x 1%)/365 = 1.38       

หกั : ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์(+vat) = 0.3% ต่อปี   -1.72 -0.41 

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

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

(ในกรณีนีค้ิดอตัรำเทำ่กนัทกุชนิดหน่วยลงทนุ)       

รวมค่ำธรรมเนียมทัง้สิน้ -9.24 -7.45 -1.79 

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

จ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือ (หน่วย)   20,496.2877 - 

- หน่วยลงทนุที่เพ่ิมขึน้จำกกำรเปิดเสนอขำยหน่วยลงทนุ     4,934.4215 

ชนิดผูล้งทนุสถำบนั = 50,000/10.1329 = 4,934.4215       

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

มลูค่ำหน่วยลงทนุต่อหน่วย 10.2111 10.2111 10.2111 

 
ในกรณีที่มีกำรลงทนุในตำ่งประเทศ กำรค ำนวณมลูค่ำยตุธิรรมของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรที่เสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะใชห้ลกักำรโดย
เทียบเคียงกบัประกำศสมำคมบรษิัทจดักำรลงทนุซึ่งไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทัง้นี ้กำรใชแ้ละกำรตรวจสอบขอ้มลู
เกี่ยวกบัรำคำและอตัรำผลตอบแทนของตรำสำรดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะใชข้อ้มลูที่เปิดเผยตำมช่องทำงดงัต่อไปนี ้ 
 
(1.1) บริษัทจดักำรจะใชข้อ้มลูดงักล่ำว จำกระบบ Bloomberg เป็นหลกั  
 
(1.2) กรณีที่ไม่สำมำรถใชข้อ้มลูตำม (1.1) ได ้จะใชข้อ้มลูจำกระบบ Reuters  
 
(1.3) กรณีที่ไม่สำมำรถใชข้อ้มลูทัง้ (1.1) และ (1.2) จะใชข้อ้มลูจำกระบบอ่ืนใดที่มีกำรเผยแพรข่อ้มลูสูส่ำธำรณชนและสำมำรถใชอ้ำ้งอิงได ้โดยควำม
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
ในกำรใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศ เพื่อค ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธิเป็นเงินบำท บริษัทจดักำรจะใช้อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุ
ต่ำงประเทศ โดยใชร้ำคำปิด (close) ทีป่ระกำศบนหนำ้จอ Bloomberg ประมำณเวลำ 16.00 น. ของวนัที่ค  ำนวณเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ ในกรณีที่ไม่
สำมำรถใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศดงักล่ำวได ้บริษัทจะใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำสกลุต่ำงประเทศจำกแหล่งขอ้มลูอ่ืนๆ ที่มีกำร
เผยแพรข่อ้มลูและสำมำรถใชอ้ำ้งอิงไดภ้ำยใตค้วำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์และเป็นไปตำมประกำศของสมำคมบริษัทจดักำรลงทนุ หรือ
ประกำศที่เกี่ยวขอ้งอ่ืนๆ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินกำรขำ้งตน้ จะตอ้งมีควำมเห็นชอบรว่มกนัระหว่ำงบริษัทจดักำรและผูด้แูล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม  
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2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
ตำมระยะเวลำดงัต่อไปนี ้ 
 
(2.1) ค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรภำยในวนัท ำกำรถดัไป  
 
(2.2) ค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุภำยในวนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกำรค ำนวณรำคำ
ขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดักำรจะใชม้ลูค่ำหนว่ยลงทนุของสิน้วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ
รำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
(2.3) ประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุของวนัดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) วนัปิดสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรจ่ำยเงินปันผล โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป 
 
(ข) วนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นกองทนุรวมที่ไม่เปิดใหซ้ือ้ขำยหน่วยลงทนุทกุวนัท ำ
กำร จะประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิและมลูค่ำหนว่ยลงทนุของวนัดงันีเ้พ่ิมเติมดว้ย 
 
1.  วนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซือ้ขำยหนว่ยลงทนุ โดยจะประกำศภำยในวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ 
 
2.  วนัท ำกำรสดุทำ้ยของแต่ละเดือน โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป ทัง้นี ้เฉพำะในกรณีที่กองทนุรวมก ำหนดวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุแต่
ละครัง้ห่ำงกนัเกินกว่ำ 1 เดือน 
 
3.  วนัที่ปรำกฏเหตกุำรณท์ี่น่ำเช่ือไดว้ำ่จะมีผลกระทบต่อมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำร
ถดัไป 
  
(2.4) ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุ โดยจะประกำศภำยใน 2 วนัท ำกำรถดัไป  
 
กำรประกำศมลูค่ำและรำคำตำมวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ใชต้วัเลขทศนิยมตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.2 ขอ้ย่อย 3. และตอ้งไดร้บักำรรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 
 
(2) ด ำเนินกำรดว้ยวธีิกำรใด ๆ เพ่ือใหผู้ล้งทนุทรำบขอ้มลูดงักล่ำวในช่องทำงที่เหมำะสม เช่น กำรประกำศทำงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร เป็นตน้ และ
ภำยในเวลำที่ผูล้งทนุสำมำรถใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูในกำรตดัสินใจลงทนุได ้ 
 
(3) จดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่ำวไว ้ณ ที่ท  ำกำรทกุแห่งของบริษัทจดักำร และสถำนที่ทกุแห่งที่ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุ  
 
ทัง้นี ้กองทนุอำจด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมขอ้ (2.1) - (2.4) ขำ้งตน้ได ้ในกรณีที่กรอบระยะเวลำที่ก ำหนดตำมขอ้ (2.1) – (2.4) นัน้
ตรงกบัวนัหยดุท ำกำรของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำรจดักำรกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกิจ
ที่เกี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศ หรือประเทศที่เกี่ยวขอ้งกบักำรลงทนุหรือตำมที่บริษัทจดักำรจะประกำศก ำหนด หรือในกรณีอ่ืนใดๆ ก็ตำมที่เป็นเหตใุหก้องทนุ
ไม่ไดร้บัขอ้มลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั จนเป็นเหตใุหบ้ริษทัจดักำรไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ และ
รำคำหน่วยลงทนุได ้อย่ำงไรก็ดี บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหนว่ยลงทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่
บริษัทจดักำรไดร้บัขอ้มลูรำคำหรือมลูค่ำหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั และประกำศขอ้มลูดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน
สทุธิฯ  
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3. กำรใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยและรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ ำนวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด 
บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  
 
(3.2) ค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล ส ำหรบัมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้น
กำรค ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งที่ 4 ขึน้ ส่วนมลูค่ำหน่วยลงทนุเพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดั
ทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้  
 
(3.3) ประกำศมลูค่ำหน่วยลงทนุตำมทีค่  ำนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งที่ 5 ทิง้ และประกำศรำคำขำย
และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตำมทีค่  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  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ 16.2 ขำ้งตน้ เม่ือมีเหตกุำรณด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรบัค ำสั่งซือ้หรือค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้เฉพำะในช่วงระยะเวลำ
ดงักล่ำว  
 
(2) เม่ือมีเหตทุี่บริษัทจดักำรตอ้งเลิกกองทนุรวม โดยใหไ้ดร้บัยกเวน้ตัง้แต่วนัที่ปรำกฏเหตดุงักลำ่ว 
ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทนุและ/หรอืรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท ำกำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุล่ำสดุภำยใน 2 วนัท ำกำร  
 
16.3. แหล่งขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุ และรำคำหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดักำรจะประกำศทำงเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร และจดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่ำวไว ้ณ ที่ท  ำกำรของบริษัทจดักำรและ/หรือผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้
คืนหน่วยลงทนุ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซตข์องบริษัทได ้บรษิัทจดักำรอำจพิจำรณำประกำศทำงช่องทำงอ่ืนที่เหมำะสมแทน 
อำทิ หนงัสือพิมพร์ำยวนั เป็นตน้  
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มลูค่ำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้ง :  

16.4.1. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูตอ้ง หำกกำรไม่ถกูตอ้งดงักล่ำวมีมลูค่ำนอ้ยกว่ำ 1 สตำงค ์หรือคิดเป็นอตัรำไม่ถึงรอ้ยละ 0.50 
ของมลูค่ำหรือรำคำที่ถกูตอ้ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) จดัท ำและส่งรำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบถึงควำมไม่ถกูตอ้งภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่พบวำ่มลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง โดย
รำยงำนดงักล่ำวตอ้งมีสำระส ำคญัดงัต่อไปนี ้ 
 
(ก) มลูค่ำหรือรำคำหนว่ยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้ง  
 
(ข) มลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
(ค) สำเหตทุี่ท  ำใหม้ลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
 
(ง) มำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิใหม้ลูค่ำหรอืรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง ในกรณีทีค่วำมไม่ถกูตอ้งมิไดมี้สำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้ 
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(2) ในกรณีที่สำเหตทุี่ท  ำใหม้ลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีผลต่อเนื่องถึงกำรค ำนวณมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุครัง้ต่อไป บริษัทจัดกำรจะแกไ้ข
มลูค่ำหรือรำคำหนว่ยลงทนุใหถู้กตอ้งตัง้แต่วนัที่พบว่ำมลูคำ่หรือรำคำไม่ถกูตอ้ง  
 
16.4.2. ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูตอ้ง หำกกำรไม่ถกูตอ้งดงักล่ำวมีมลูค่ำตัง้แต่ 1 สตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 
0.50 ของมลูค่ำหรือรำคำที่ถกูตอ้ง บรษิัทจดักำรจะปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑด์ังต่อไปนี ้ 
 
(1) ค ำนวณมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลงัตัง้แต่วนัทีบ่ริษัทจดักำรพบว่ำมลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งจนถึงวนัที่มลูค่ำหรือรำคำหน่วย
ลงทนุถกูตอ้ง  
 
(2) ด ำเนินกำรดงัต่อไปนีเ้ฉพำะวนัที่มลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้มีมลูค่ำและคิดเป็นอตัรำดงักล่ำว  
 
(ก) จดัท ำรำยงำนกำรแกไ้ขมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลงัใหเ้สรจ็สิน้ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่บริษัทจดักำรพบว่ำมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุ
ไม่ถกูตอ้ง และส่งรำยงำนดงักล่ำวใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่หรือรำคำหน่วยลงทนุย้อนหลงัเสรจ็สิน้ เพื่อใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีบ่รษิัทจดักำรส่งรำยงำนใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์ 
 
รำยงำนตำมวรรคหนึ่งใหมี้สำระส ำคญัตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.4.1. (1) โดยอนโุลม เวน้แต่ในกรณีของรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลงัของ
กองทนุรวม จะระบกุำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเม่ือพบว่ำรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตำมขอ้ 16.4.1. (1) (ง)  
 
(ข) แกไ้ขมลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งภำยในวนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนตำม (ก)  
 
(ค) ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทนุสำมำรถรบัทรำบชื่อกองทนุรวมที่มีกำรแกไ้ขมลูค่ำหรือรำคำหน่วยลงทนุ และวนั เดือน ปีที่มีกำรแกไ้ขมลูคำ่
หรือรำคำหน่วยลงทนุ ภำยใน 3 ท ำกำรนบัแต่วนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนตำม (ก)  
 
16.4.3. นอกจำกกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16.4.2. แลว้ ในกรณีที่รำคำหน่วยลงทนุของกองทนุรวมไม่ถกูตอ้ง หำกกำรไม่ถกูตอ้งดงักล่ำวมีมลูค่ำ
ตัง้แต่ 1 สตำงคข์ึน้ไป และคิดเป็นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 0.50 ของมลูค่ำหรือรำคำที่ถกูตอ้ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนีเ้ฉพำะวนัที่มลูค่ำหรือรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งนัน้มีมลูค่ำและคิดเป็นอตัรำดงักล่ำว  
 
(1) จดัท ำรำยงำนกำรชดเชยรำคำไวใ้นรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหนว่ยลงทนุตำมขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ดว้ย โดยใหอ้ยู่ในส่วนของกำรด ำเนินกำร
ของบริษัทจดักำรเม่ือพบว่ำรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง  
 
(2) ชดเชยรำคำตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้ 16.4.4 ใหแ้ลว้เสรจ็ และด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด ๆ เพื่อใหผู้ซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ำยคืนหนว่ยลงทนุ
ในช่วงระยะเวลำที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งทรำบถึงกำรแกไ้ขรำคำตำมขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ข) และกำรชดเชยรำคำ ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่
วนัที่ผูด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหนว่ยลงทนุยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
(3) จดัท ำมำตรกำรป้องกนัเพ่ือมิใหร้ำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้ง และส่งรำยงำนดงักล่ำว พรอ้มทัง้ส ำเนำรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำหน่วยลงทนุยอ้นหลังตำม
ขอ้ 16.4.2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้.มลูในรำยงำนดงักล่ำว เวน้
แต่ในกรณีที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมิไดมี้สำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้บริษัทจดักำรจะส่งส ำเนำเอกสำรที่ผูด้แูลผลประโยชน์
รบัรองว่ำกำรที่รำคำหนว่ยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุไดม้ำพรอ้มส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวแทน  
 
16.4.4. ในกำรชดเชยรำคำตำมขอ้ 16.4.3. (2) บริษัทจดักำรจะปฏิบตัติำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้ 
 
(1) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งต ่ำกว่ำรำคำหนว่ยลงทุนที่ถกูตอ้ง บริษทัจดักำรจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะลดจ ำนวนหนว่ยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูคำ่เท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
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หำกปรำกฏวำ่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของ
บริษัทจดักำรเอง เป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำที่ขำดอยู่ หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวน
เท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่กองทนุรวม เวน้แต่กำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอก
ที่ไม่อำจควบคมุได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สดุทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยห์รือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์
รบัรองว่ำมีสำเหตดุงักล่ำว  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรือจ่ำยเงินของกองทุนรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคนื
หน่วยลงทนุ แต่หำกปรำกฏว่ำผูข้ำยคนืหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู ่บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของ
รำคำ เพ่ือชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
(2) กรณีรำคำหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งสงูกว่ำรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง บริษทัจดักำรจะปฏิบตัดิงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูซ้ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนตำ่งของรำคำหน่วย
ลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง หรือจ่ำยเงินของกองทนุรวมเป็นจ ำนวนเท่ำกบัสว่นต่ำงของรำคำ เพ่ือชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุ  
 
(ข) กรณีที่เป็นกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทนุของผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนซึ่งมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ
หน่วยลงทนุที่ไม่ถกูตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทนุที่ถกูตอ้ง  
 
หำกปรำกฏวำ่ผูข้ำยคืนหนว่ยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่นอ้ยกว่ำจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จะตอ้งลด บริษัทจดักำรจะจ่ำยเงิน
ของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ หรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวน
เท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำทีข่ำดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่กองทนุรวม เวน้แต่กำรที่รำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอก
ที่ไม่อำจควบคมุได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครัง้สุดทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยห์รือศนูยซ์ือ้ขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์
รบัรองว่ำมีสำเหตดุงักล่ำว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรตอ้งชดเชยรำคำเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ือ้หน่วยลงทนุหรือผูข้ำยคืนหน่วยลงทนุรำยใดมีมลูคำ่ไม่ถึงหนึ่งรอ้ยบำท บริษัทจดักำรอำจน ำเงิน
ชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกทีมี่กำรจ่ำยเงินใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุ แต่ถำ้บคุคลดงักลำ่วไม่มีสถำนะเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้ บรษิัทจดักำรจะ
ชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนร์บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 
กำรจ่ำยเงินของกองทนุรวมเพื่อชดเชยรำคำใหแ้กผู่ข้ำยคืนหนว่ยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผูซ้ือ้หน่วยลงทนุตำมวรรคหนึ่ง (2) (ก) บริษัทจดักำร
อำจจ่ำยเงินของบริษัทจดักำรเองแทนกองทนุรวมก็ได ้ 
 
16.4.5. บริษัทจดักำรจะจดัใหมี้ส ำเนำรำยงำนตำมขอ้ 16.4.1. (1) และขอ้ 16.4.2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว ้ณ ที่ท  ำกำรของบริษัทจดักำร เพื่อใหส้  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้ 
 
16.4.6. บริษัทจดักำรจะรบัผิดชอบค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จำกมลูคำ่หน่วยลงทนุหรือรำคำหน่วยลงทนุไม่ถกูตอ้งจำกกองทนุรวม เวน้แต่ในกรณีที่ควำมไม่
ถกูตอ้งดงักล่ำวมีสำเหตมุำจำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่อำจควบคมุได ้ 
 
17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจดักำร :  
 
ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุกรุงศรี จ ำกดั  
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17.2. ชื่อผูด้แูลผลประโยชน ์:  

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

ชื่อ :  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

17.5. ที่ปรกึษำ :  
 
17.5.1. ช่ือที่ปรกึษำกำรลงทนุ :  

ชื่อ :  
 
17.5.2. ช่ือที่ปรกึษำกองทนุ :  

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ชื่อ : นำง สวุิมล กฤตยำเกียรณ ์ 

ชื่อ : นำง วิไลรตัน ์โรจนน์ครินทร ์ 

ชื่อ : นำงสำว สภุำภรณ ์มั่งจิตร  

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

หรือบคุคลอ่ืนที่ไดร้บัควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำดว้ยกำรใหค้วำมเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ทรำบ  
 
17.7. กำรแต่งตัง้คณะตวัแทนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ (เฉพำะกอง Country Fund) :  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม :  

18.1. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชี : วนัที่ 31  เดือน ตลุำคม 

18.2. วนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : วนัที่ 31 ตลุำคม 2558  
 
18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรจะระบวุนัที่สิน้สดุรอบบญัชีและวนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกทีแ่น่นอน ไวใ้นหนงัสือชีช้วนเสนอขำยหน่วยลงทนุก่อนวนัที่เร่ิมเสนอขำย
หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยมีรอบระยะเวลำบญัชีครัง้แรกเป็นระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดทะเบียนกองทรพัยส์ินเป็นกองทนุรวม 
และขอสงวนสิทธิในกำรปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรจดักำรโดยระบวุนัที่สิน้สดุรอบบญัชแีละวนัที่สิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกที่ชดัเจนในภำยหลงัใน
โอกำสแรกที่ท  ำได ้และถือว่ำบริษัทจดักำรไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุแลว้  
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19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  

เป็นไปตำมประกำศ  
 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรในกำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วย
ลงทนุกบับรษิัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรขอมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และ
มำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อก าหนดอ่ืน ๆ :  

20.1. กำรรบัผลประโยชนต์อบแทนเนื่องจำกกำรที่กองทนุใชบ้ริกำรบคุคลอ่ืน (soft commission)  
 
บริษัทจดักำรอำจรบัผลประโยชนต์อบแทนในรูปทรพัยส์ินที่มีมลูค่ำเพ่ือกองทุนจำกบคุคลที่เป็นผูใ้หบ้ริกำรอนัเนื่องมำจำกกำรใชบ้ริกำรของบคุคล
ดงักล่ำวในกำรจดักำรกองทนุ (soft dollar or soft commission) โดยใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต. หนงัสือเวียน หรือหนงัสือซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและที่แกไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต ที่เกี่ยวกบักำรกระท ำที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนใ์นกำรจดักำรกองทนุและหลกัเกณฑใ์นกำรป้องกนั ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ผลประโยชนต์อบแทนที่รบัไวน้ัน้ตอ้งเป็นทรพัยส์ินที่มีมลูค่ำในทำงเศรษฐกิจและตอ้งเกี่ยวกบับทบำทโดยตรงของควำมเป็นกองทนุตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ  
 
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นว่ำบริษัทจดักำรใชบ้ริกำรของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินควำมจ ำเป็นเพ่ือใหก้องทุนไดร้บัประโยชนจ์ำกบคุคลดงักล่ำว 
(churning)  
 
ในกำรจดัสรรผลประโยชนต์ำมวรรคหนึ่งใหแ้ก่กองทนุ บริษัทจะกระท ำดว้ยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท์ี่อำจมีไวไ้ด้ของ
กองทนุนัน้ดว้ย  
 
ทัง้นี ้กรณีที่บริษัทจดักำรมีกำรรบัผลประโยชนต์อบแทนดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบักำรรบัผลประโยชนด์งักล่ำวไวใ้นรำยงำนรอบปี
บญัชีหรือรอบระยะเวลำหกเดือนดว้ย  
 
20.2. สรุปขอ้มลูส ำคญัทีผู่ล้งทนุควรทรำบเกี่ยวกบักองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund ซึ่งเป็นกองทนุรวม ในต่ำงประเทศที่กองทนุเปิดกรุงศรี
ยโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์ไปลงทนุ  
 
ชื่อกองทนุ : Allianz Europe Equity Growth Fund ซึ่งเป็นกองทนุรวมที่จดัตัง้ตำมระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) ภำยใตก้ฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิรก์ และเป็นสมำชิกสำมญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund)  
 
ประเภทโครงกำร : กองทนุรวมตรำสำรทนุ (Equity Fund)  
 
วนัที่จดัตัง้กองทนุ : 16 ตลุำคม 2549  
 
วตัถปุระสงคแ์ละนโยบำยกำรลงทนุ : กองทนุมีวตัถปุระสงคใ์หเ้งินลงทนุมีควำมเจริญเติบโตในระยะยำวโดยมุ่งเนน้กำรลงทนุในหุน้จดทะเบียนในตลำด
หุน้ยโุรปที่มีกำรเจริญเติบโตดี โดยมีหลกัเกณฑใ์นกำรลงทนุดงัต่อไปนี ้ 
 
ก) ลงทนุในตรำสำรทนุและ Participation Certificate ของบริษัทซึ่งมีส ำนกังำนจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศที่เป็นสมำชิกของสหภำพ
ยโุรป ประเทศนอรเ์วย ์หรือ ประเทศไอซแ์ลนด ์ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 75 ของทรพัยส์ินของกองทนุ  
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ข) ภำยใตบ้งัคบัของขอ้ ฌ) อำจลงทนุในตรำสำรทนุ, Participation Certificate, หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิ นอกเหนือจำกที่ระบใุนขอ้ ก) ไม่เกินรอ้ยละ 25 
ของทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
ค) นอกจำกนี ้อำจไดม้ำซึ่งพนัธบตัรที่แปลงสภำพได ้และพนัธบตัรพรอ้มดว้ยใบส ำคญัแสดงสิทธิตำมทรพัยส์ินที่ระบใุนขอ้ ก) และ ขอ้ ข)  
 
ง) อำจไดม้ำซึ่งใบส ำคญัดชันีบ่งชี ้(index certificate) หรือใบส ำคญัตรำสำรทนุและตระกรำ้หุน้ทนุ (Equity baskets) ซึ่งมีควำมเสี่ยงที่สมัพนัธก์บั
ทรพัยส์ินที่ระบใุนขอ้ ก) และ ขอ้ ข) หรอื กบัตลำดกำรลงทนุซึ่งทรพัยส์ินดงักล่ำวลงทนุอยู่  
 
จ) ส่วนของทรพัยส์ินที่นิยำมในขอ้ ก) ถึง ขอ้ ง) ซึ่งผูอ้อก (บริษัทในกรณีของหลกัทรพัยท์ี่เป็นหุน้ทนุ และหลกัทรพัยอ์ำ้งอิงในกรณีของใบส ำคญั) มี
ส ำนกังำนจดทะเบียนในตลำดเกิดใหม่ อำจลงทนุไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่ำทรพัยส์ินของกองทนุ ทัง้นี ้ภำยใตบ้งัคบัของขอ้ ฌ)  
 
ฉ) ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของทรพัยส์ินของกองทนุ อำจน ำมำลงทนุในประเทศที่อยู่ภำยใตม้ำตรฐำนเพ่ือกำรซือ้ขำยกองทนุขำ้มประเทศในกลุ่มสหภำพยโุรป 
(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) หรือ มำตรฐำนเพ่ือกำรซือ้ขำยกองทนุ (undertaking for collective 
investment) ที่เป็นกองทนุที่ลงทนุในตลำดเงินภำยใตอ้งคก์ำรเพื่อควำมรว่มมือทำงเศรษฐกิจและกำรพฒันำ (Organisation for Economic Co-
operation and Development) หรือกองทนุที่ลงทนุในตรำสำรประเภททนุ และ/หรือกองทนุที่มีแนวทำงกำรลงทนุเพ่ือใหผ้ลตอบแทนเพียงอย่ำงเดียว  
 
ช) นอกจำกนี ้อำจถือเงินฝำกและไดม้ำซึ่งตรำสำรในตลำดเงิน โดยมีมลูค่ำรวมของตรำสำรดงักลำ่วรวมกบักองทนุที่ลงทนุในตลำดเงินภำยใตอ้งคก์ำร
เพ่ือควำมรว่มมือทำงเศรษฐกิจและกำรพฒันำ ที่ระบใุนขอ้ ฉ) ขำ้งตน้ ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของทรพัยส์ินของกองทนุ ทัง้นี ้ภำยใตบ้งัคบัขอ้ ฌ) วตัถปุระสงค์
ของกำรมีเงินฝำก กำรไดม้ำซึ่งตรำสำรในตลำดเงิน และกำรลงทนุในกองทนุที่ลงทนุในตลำดเงินภำยใตอ้งคก์ำรเพื่อควำมรว่มมือทำงเศรษฐกิจและกำร
พฒันำ เพื่อใหเ้กิดสภำพคล่องตำมควำมจ ำเป็น  
 
ซ) อำจไดม้ำซึ่งหลกัทรพัยท์กุขนำด (all sizes) ของบริษัทต่ำงๆ ผูจ้ดักำรกองทนุอำจเนน้บริษัทที่มีขนำดๆ หนึ่ง หรือขนำดที่พิจำรณำแลว้ว่ำเป็นขนำด
ส่วนบคุคล หรือเนน้กำรลงทนุทั่วไป โดยขึน้อยู่กบัสถำนกำรณข์องตลำด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรไดม้ำซึ่งหุน้ในตลำดขนำดเล็กซึ่งมีควำมเคลื่อนไหวมำก
ในตลำดเฉพำะกลุ่ม  
 
ฌ) ภำยใตข้อ้ก ำหนดของ Exposure Approach* กองทนุอำจลงทนุโดยไม่ปฏิบตัิตำมขอ้จ ำกัดกำรลงทนุตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ ข) ขอ้ จ) และ ขอ้ ช) 
ขำ้งตน้ได ้ 
 
*ค ำอธิบำยเพ่ิมเติมของค ำว่ำ Exposure Approach: กองทนุอำจใชเ้ทคนิคและเครื่องมือกำรเงินซึ่งอำจรวมถึงตรำสำรอนพุนัธต์่ำงๆ เพ่ือกำรบริหำรและ
จดักำรลงทนุใหมี้ประสทิธิภำพ อำทิเช่น กำรบริหำรควำมผนัผวนของพอรต์กองทนุโดยท ำสญัญำ futures หรือตรำสำรอนพุนัธอ่ื์นๆ ซึ่งอำจส่งผลให้
อตัรำส่วนกำรลงทนุเกินกว่ำที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ ข) ขอ้ จ) และ ขอ้ ช) ได ้ 
 
ญ) กองทนุไม่จ ำเป็นตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้จ ำกดัในขอ้ ก) และ ขอ้ ช) ในช่วง 2 เดือนก่อนช ำระบญัชีหรือกำรควบรวมของกองทนุ  
 
ฎ) เนื่องจำกกองทนุมีกำรซือ้ขำยในฮ่องกง ใหน้ ำขอ้จ ำกดักำรลงทนุเพ่ิมเติมตำมระบไุวใ้นหวัขอ้ 17. “ขอ้จ ำกดักำรลงทนุเพ่ิมเติมของฮ่องกง - กำรลงทนุ
ในตรำสำรอนพุนัธ ์(Additional Investment Restriction “Hong Kong – use of derivatives)” ของบทน ำมำใชบ้งัคบัดว้ย  
 
อย่ำงไรก็ดี กองทนุอำจมีกำรใชต้รำสำรอนพุนัธ ์(สญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทนุ (Efficient Portfolio Management: 
EPM) เช่น กำรท ำสญัญำ Futures, Options, และ swaps เพ่ือป้องกนัควำมเสี่ยง ซึ่งอำจท ำใหก้องทนุมีโอกำสและควำมเสี่ยงลดลง และกองทนุอำจใช้
ตรำสำรอนพุนัธใ์นลกัษณะเก็งก ำไร เพื่อเพ่ิมผลตอบแทนจำกกำรลงทนุใหส้มัฤทธิผลตำมนโยบำยกำรลงทนุ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพ่ือสะทอ้นถึง
ภำพรวมของกองทนุ และเพ่ือเพิ่มกำรลงทนุใหส้งูกว่ำระดบักำรลงทนุของกองทนุซึ่งลงทนุในหลกัทรพัยแ์ต่เพียงอย่ำงเดียว โดยมีหลกัทรพัยอ์ำ้งอิงไดแ้ก่ 
ดชันีกำรเงิน (ไดแ้ก่ ค่ำเงิน อตัรำแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้ รำคำและดชันีผลตอบแทนดอกเบีย้โดยรวม), ดชันีตรำสำรหนีแ้ละตรำสำรทนุต่ำงๆ, รำคำสินคำ้
โภคภณัฑล์่วงหนำ้, ดชันีรำคำของโลหะมีค่ำ และดชันขีองสินคำ้โภคภณัฑต์ำ่งๆ เป็นตน้  
 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) ดชันี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return โดยสำมำรถดขูอ้มลูเพ่ิมเติมไดท้ี่เว็บไซต:์ www.allianzgi.sg  
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อำยโุครงกำร : ไม่ก ำหนด  
 
บริษัทจดักำรลงทนุ : บริษัท Allianz Global Investors  
 
ผูด้แูลผลประโยชน ์/ ผูเ้ก็บรกัษำทรพัยส์ินของกองทนุ: State Street Bank Luxembourg S.A.  
 
เว็บไซต ์: สำมำรถดขูอ้มลูหนงัสือชีช้วนฯ ของกองทนุหลกั และรำยละเอียดอืน่เพ่ิมเติมไดท้ี่เว็บไซต:์  
www.allianzgi.sg  
 
ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยของกองทุนหลกั Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”)  
 
1. ค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกผูซ้ือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทนุ (รอ้ยละของมลูค่ำหน่วยลงทนุ)  
 
(1) ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทนุ ไม่เกิน 5.00  
(2) ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ไม่มี  
 
2. ค่ำใชจ้่ำยที่เรียกเก็บจำกกองทนุรวม (รอ้ยละต่อปีของมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิของกองทนุรวม)  
 
(1) ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร (Management Fee) ไม่เกิน 2.50 (เก็บจริง 1.50*)  
(2) ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิงำนกองทนุ (Administration fee) ไม่เกิน 0.50  
 
(รวมถึง ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์/ เก็บรกัษำทรพัยส์ิน)  
 
หมำยเหต:ุ  
 
1)* กองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) Acc.”) จะคืน (rebate) ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรใหแ้ก่กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิค
วิตีเ้ฮดจ ์ในอตัรำรอ้ยละ 50 ซึ่งจะเท่ำกบัรอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่ำเงินลงทนุในกองทนุ Allianz Europe Equity Growth Fund (Class “AT (EUR) 
Acc.”) โดยเก็บเขำ้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์ทัง้นี ้กำรคืนค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวอำจปรบัเปลี่ยนไดต้ำมกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรของกองทนุหลกั (ถำ้มี)  
 
2) กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์จะเป็นผูร้บัเงินค่ำส่งเสริมกำรขำยที่ไดร้บัจำกตวัแทนกำรขำยหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั (ถำ้มี) โดยจะน ำเงิน
ดงักล่ำวเก็บเขำ้เป็นทรพัยส์ินของกองทนุ  
 
20.3. ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกำไดอ้อกกฎหมำยที่เรียกว่ำ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบงัคบั
ใชว้นัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักล่ำวก ำหนดใหส้ถำบนักำรเงินที่ไม่ใช่สญัชำติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกำ (Foreign Financial 
Institution หรือ FFI) รำยงำนขอ้มลูเกี่ยวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัตอ้งเสียภำษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดำ/นิติบคุคล 
สญัชำติอเมริกนั ผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ถำวรในสหรฐัอเมริกำ และผูซ้ึ่งมีถิ่นที่อยู่ทำงภำษีในสหรฐัอเมริกำ) ซึ่งเปิดหรือมีไวก้ับ FFI นัน้ นอกจำกนีย้งัปรำกฎดว้ยว่ำ
ในปัจจบุนัมีรฐับำลในหลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยที่มีขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที่คลำ้ยคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวม
เรียก FATCA และกฎหมำยดงักล่ำววำ่ “กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง”)  
 
กองทนุรวมและบริษัทจดักำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซึ่งถูกก ำหนดใหต้อ้งเขำ้ผกูพนัตนกบัหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศ
สหรฐัอเมริกำโดยมีหนำ้ที่ตอ้งรำยงำนขอ้มลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบคุคลสญัชำติอเมริกนัและบคุคลที่มีลกัษณะตำมหลกัเกณฑท์ี่ FATCA ก ำหนด 
หนำ้ที่ในกำรตรวจสอบขอ้มลูลกูคำ้เพือ่หำควำมสมัพนัธข์องลกูคำ้กบัประเทศสหรฐัอเมริกำ และรวมถึงหนำ้ที่ในกำรก ำหนดใหล้กูคำ้บำงประเภทตอ้ง
จดัท ำเอกสำรยืนยนัตนตำมหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
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ภำยใตข้อ้ก ำหนดของ FATCA หำกกองทนุรวมใดไม่เขำ้ผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัติำมหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่ำวคือ มีสถำนะเป็น Non-Participating 
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดร้บัผลกระทบที่ส  ำคญัในสองกรณี คือ  
(1) ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินที่กองทนุรวมจะไดร้บัจำกรำยได ้ผลประโยชนห์รือเงินจำกกำรขำยทรพัยส์ินทำงกำรเงินในประเทศสหรฐัอเมริกำ 
(เงินลงทนุทำงตรง) ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทนุทำงออ้มในทรพัยส์ินทำงกำรเงินของประเทศสหรฐัอเมริกำ 
(Pass-thru) ซึ่งอำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทนุกบัสถำบนักำรเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกำ ซึ่งจะเริ่มตน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย 
FATCA ก ำหนดใหส้ถำบนักำรเงินของประเทศสหรฐัอเมริกำและ FFI ที่เขำ้รว่มผกูพนัตนตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนำคำรและสถำบนั
กำรเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน ผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรหกัเงิน ณ ที่จ่ำยดงักล่ำวก่อนช ำระใหก้บั
กองทนุรวมที่เป็น NPFFI  
(2) ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืน
หน่วยลงทนุ ที่เขำ้รว่มผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏิเสธหรือระงบักำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยตุิควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบักองทนุ
รวมหรือบริษัทจดักำร ซึ่งอำจท ำใหก้องทนุรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงทนุตอ่ไปได ้และ/หรือด ำเนินกำรลงทนุไดอ้ย่ำงไม่มีประสิทธิภำพ รวมถึงอำจท ำ
ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุไดอี้กต่อไป  
 
เพ่ือมิใหบ้ริษัทจดักำรและกองทนุรวมไดร้บัผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทัง้เพื่อเป็นกำรรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม บริษัทจดักำร
และกองทนุรวม (โดยบริษัทจดักำร) จึงเขำ้ผกูพนัตนเพ่ือปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง และเพ่ือให้บริษัท
จดักำรและกองทนุรวมสำมำรถปฏิบตัติำมภำระผกูพนัภำยใตข้อ้ก ำหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมำยต่ำงประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งได ้บริษัทจดักำรและ
กองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฎิบตัิงำนของกองทนุ เช่น ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูร้บัฝำกทรพัยส์ิน และผูส้นบัสนนุกำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรดงันี ้ 
(1) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุที่เขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกำ (หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยตำ่งประเทศที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด) ใหค้  ำ
ยินยอมบริษัทจดักำรและกองทนุและตวัแทนในกำรน ำส่งขอ้มลู (เช่น ช่ือ ที่อยู่ เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีของสหรฐัอเมริกำ จ ำนวนและมูลค่ำหนว่ยลงทนุ
คงเหลือ จ ำนวนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลที่ไดร้บั เป็นตน้) ที่มีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษทัจัดกำร ใหก้บัหน่วยงำน
ของรฐัทัง้ในและต่ำงประเทศ ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
(2) รอ้งขอใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุน ำส่งขอ้มลู เอกสำร และ/หรือค ำยินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูนท์รำบควำมเกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกำ เช่น 
หนงัสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมริกนัหรือกำรใหข้อ้มลูตำมหวัขอ้ที่ก ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรฐัอเมริกำ หรือ
กำรแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเม่ือขอ้มลูที่เคยใหไ้วมี้กำรเปลี่ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน ำส่งหลกัฐำนเพ่ือยืนยนักำรเขำ้รว่มใน FATCA หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ
ที่เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีที่เป็นลกูคำ้สถำบนักำรเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยดงักล่ำว  
(3) ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้ง  
 
เพ่ือเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อใหก้องทนุหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รบัประโยชน์
เพ่ิมขึน้หำกมีกำรด ำเนินกำรที่สอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งขำ้งตน้ ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยลงทนุปฏิเสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำ
ตอบรบัภำยในระยะเวลำทีบ่ริษัทจดักำรก ำหนด บรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยอย่ำงดงัต่อไปนีต้ำมควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักลำ่วรบัทรำบกำรด ำเนินกำรตำมทีบ่ริษัทจดักำรแจง้นีแ้ลว้ และ/หรือไดด้  ำเนินกำรตำมขอ้ตกลง
ที่ไดร้ะบไุวใ้นค 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 หำกมีกำรด ำเนินกำรที่
สอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งขำ้งตน้  
 
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรกัษำผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหบ้ริษัทจดักำรและ
กองทนุมีกำรด ำเนินกำรที่ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมำยตำ่งประเทศที่เกี่ยวขอ้งอนัจะท ำใหก้องทนุอำจตอ้งถกูหกั ณ ที่จ่ำย หรือถกู
ปิดบญัชีธนำคำรตำมที่กล่ำวแลว้ขำ้งตน้ ซึ่งในทำงปฏิบตัิบรษิัทจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผูถ้ือหน่วยลงทนุที่เขำ้ข่ำยเป็นพลเมืองของประเทศ
สหรฐัอเมริกำ (หรือเป็นบคุคลตำมที่กฎหมำยต่ำงประเทศที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด) เท่ำนัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมำยไทยมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดเพ่ือรองรบักำรด ำเนินกำรตำมที่บริษัทจดักำรไดส้งวนสิทธิไว้ขำ้งตน้ บรษิัทจดักำร (รวมถึงผูท้ี่
เกี่ยวขอ้ง) จะด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำส่งขอ้มลูของผูถ้ือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงำน หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดที่
รำชกำรก ำหนด โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ 
 
20.4. กำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ  
 
ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีค้วบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตไดภ้ำยหลงักำรเสนอขำยครั้งแรก โดย
ติดต่อกบับรษิัทประกนัชีวติ หรือตวัแทนที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด ทัง้นี ้กำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนอำจมีขอ้ก ำหนด และวิธี
ปฏิบตัิทีแ่ตกต่ำงไปจำกกำรซือ้ขำยกองทนุเพียงอย่ำงเดียว ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุจึงควรศกึษำรำยละเอียดในเอกสำร
ประกอบกำรขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบกำรลงทนุก่อน  
 
อนึ่ง บริษัทจดักำรขอสงวนสทิธิที่จะยกเลิกกำรใหบ้ริกำรซือ้ขำยกรมธรรมช์ีวิตควบหนว่ยลงทนุได ้โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ซึ่งบริษัท
จดักำรจะแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุทกุรำยและ/หรือผูล้งทนุทรำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วนั โดยบริษัทจดักำรจะปิดประกำศไวใ้นที่เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรของ
บริษัทจดักำรและบริษัทประกนัชีวิต รวมถึงเว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และบรษิัทจดักำรจะแจง้ใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนันบั
แต่วนัที่เริ่มปิดประกำศดงักล่ำว  
 
ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ มีดงันี ้ 
 
20.4.1 มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ มลูค่ำหนว่ยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ และจ ำนวนหน่วยลงทนุ
คงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่  
 
เนื่องจำกกำรซือ้ขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีขอ้ก ำหนดที่เกี่ยวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น กำรเวนคืนกรมธรรม ์สดัส่วนกำรเลือกลงทนุแตล่ะ
กองทนุ กำรด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนกองทนุ ตลอดจนกำรหกัค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวขอ้งกบักรมธรรม ์เช่น ค่ำกำรประกนัภยั เป็นตน้ ดงันัน้ กำรสั่งซือ้ขำย
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจึงมีขอ้ก ำหนดในเรื่องมลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่ำขัน้ต ่ำของกำรสั่งขำยคนื จ ำนวนหน่วยลงทนุขัน้
ต ่ำของกำรสั่งขำยคืน มลูค่ำหนว่ยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ่ำ และจ ำนวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกกำรซือ้ขำยหน่วย
ลงทนุเพียงอย่ำงเดียว ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถศึกษำขอ้ก ำหนดดงักล่ำวได ้ตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนั
ชีวิตควบหน่วยลงทนุและเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรมช์ีวิตควบหนว่ยลงทนุซึ่งจดัท ำโดยบริษัทประกนัชีวิต  
 
20.4.2 กำรซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต:  
 
ผูล้งทนุสำมำรถซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนที่บรษิัทประกนัชีวติ
ก ำหนด โดยช ำระเป็นเงินสด แคชเชียรเ์ช็ค หรือเช็คส่วนบคุคล ที่สำมำรถเรียกเก็บเงินไดใ้นเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนำคำรทีบ่ริษัทประกันชวีิตก ำหนด 
ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอำจก ำหนดมลูค่ำขัน้ต ำ่ในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วนัและเวลำท ำกำรในกำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุ วิธีกำรในกำรสั่งซือ้ วิธีกำรช ำระเงิน
เพ่ิมเติม ตำมที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรือเอกสำรกำรขำยที่ผูล้งทนุไดร้บัจำกบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลำในกำรสั่งซือ้จะตอ้งอยู่
ภำยใตก้รอบระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำร โดยค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทจดักำรไดร้บัเอกสำรและไดร้บัช ำระ
เงินครบถว้นจำกบริษทัประกนัชีวิตแลว้  
 
บริษัทจดักำร หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของกำรสั่งซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุอำจปฏิเสธค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุที่ซือ้
กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หำกค ำสั่งดงักล่ำวอำจเขำ้ข่ำยลกัษณะกำรท ำธุรกรรมฟอกเงิน หรือกำรก่อกำรรำ้ย หรือเขำ้ข่ำยบคุคลที่บริษัท
ประกนัชีวิตสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำรบัประกนั  
 
บริษัทจดักำรจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ใหแ้ก่บริษัทประกนัชวีิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่
สั่งซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทประกนัชวีิตจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งใบยืนยนักำรสั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่สั่งซือ้ดงักล่ำว  
 
 



กองทนุเปิดกรุงศรียโุรปอิควิตีเ้ฮดจ ์                                                                        31/10/2021  Page 47 

20.4.3 กำรขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัท
ประกนัชีวิต โดยผูล้งทนุที่ซือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุผ่ำนบริษัทประกนัชวีิตไดต้ำมจ ำนวนขัน้ต ำ่และเง่ือนไขที่
ระบใุนกรมธรรม ์ซึ่งอำจแตกต่ำงจำกจ ำนวนขัน้ต ่ำที่ก ำหนดไวส้  ำหรบักำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุเพียงอย่ำงเดียว  
 
กำรรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมตัิ  
 
บริษัทประกนัชีวติอำจส่งค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุอตัโนมตัิเป็นประจ ำทกุเดอืนเพ่ือน ำเงินค่ำขำยคืนมำช ำระค่ำกำรประกนัภยั ค่ำใชจ้่ำยในกำร
ด ำเนินกำร และค่ำธรรมเนียมกำรบริหำรกรมธรรม ์ซึ่งมลูค่ำดงักล่ำวอำจต ำ่กว่ำที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร โดยบริษทัประกนัชีวิตจะสรุปค่ำใชจ้่ำย
ดงักล่ำวและจดัส่งใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบค่ำใชจ้่ำยล่ำสดุไดท้ำงโทรศพัท ์หรือช่องทำงอ่ืนที่
บริษัทประกนัชีวติจะเปิดเผยเพ่ิมเติมในเอกสำรประกอบกำรขำยกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทประกนัชีวติอำจก ำหนดเง่ือนไขในกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ วนัและเวลำท ำกำรในกำรขำยคืนหนว่ยลงทนุ วิธีกำรน ำส่งเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุ 
เพ่ิมเติมตำมที่ก ำหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และ/หรือเอกสำรในกำรขำย ที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดร้บัจำกบริษัทประกนัชีวิต ภำยใตก้รอบระยะเวลำกำร
รบัซือ้คืนหน่วยลงทนุที่บรษิัทจดักำรก ำหนดในหนงัสือชีช้วน และค ำสั่งขำยคนืหน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทจดักำรไดร้บัเอกสำรหลกัฐำนจำกบริษัท
ประกนัชีวิตครบถว้นแลว้ ทัง้นี ้ผูถ้ือหนว่ยลงทนุที่ประสงคจ์ะขำยคืนหน่วยลงทนุ สำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุโดยใชแ้บบฟอรม์ของบริษัทประกันชีวิต 
ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำและเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (confirmation note) ใหแ้ก่บริษัทประกนัชวีิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่
สั่งขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษทัประกนัชีวิตจะเป็นผูจ้ดัส่งใบยืนยนักำรสั่งขำยคืนหนว่ยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือ
หน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่สั่งขำยคืนดงักล่ำว  
 
กำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีกำรขำยคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุซึ่งเป็นบญัชีแบบไม่เปิดเผยรำยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (Omnibus Account) บริษัทจดักำรจะ
ช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุใหก้บับริษัทประกนัชีวติภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและ
รำคำหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัทประกนัชีวติมีหนำ้ทีต่อ้งช ำระเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุที่
ไดร้บัจำกบริษทัจดักำรใหก้บัผูล้งทนุทีซ่ือ้กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหนว่ยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ 
มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วยลงทนุ โดยมีวิธีกำรช ำระเงินค่ำขำยคนืหน่วยลงทนุซึ่งเป็นไปตำมที่บรษิัทประกนัชวีิตก ำหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต
ควบหนว่ยลงทนุ  
 
ระยะเวลำช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่ค  ำนวณมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหน่วยลงทนุและรำคำหน่วย
ลงทนุดงักล่ำว โดยบริษัทจดักำรจะไม่นบัรวมวนัหยดุท ำกำรของผูป้ระกอบธรุกิจกำรจดักำรกองทนุต่ำงประเทศที่มีลกัษณะในท ำนองเดียวกบัธุรกิจกำร
จดักำรกองทนุรวม และผูป้ระกอบธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งในต่ำงประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำรช ำระรำคำ 
 
20.4.4 กำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุของกองทนุผ่ำนบรษิัทประกนัชีวิต ตำมจ ำนวนขัน้ต ่ำ จ ำนวนเงินคงเหลือขัน้ต ่ำ และเง่ือนไขที่ระบไุวใ้น
กรมธรรม ์โดยส่งค ำสั่งตำมแบบฟอรม์ที่บริษัทประกนัชวีิตก ำหนด ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบ
หน่วยลงทนุระหวำ่งกองทนุรวมภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตตำมที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนดไวเ้ท่ำนัน้โดยตอ้งเป็นกำรท ำรำยกำรผ่ำนบรษิัทประกนัชีวติ  
 
กำรสบัเปลี่ยนกำรถือหน่วยลงทนุดงักล่ำว หมำยถึง กำรที่บริษทัประกนัชีวิตขำยคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (กองทนุเปิดตน้ทำง) เพ่ือซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทนุเปิดปลำยทำง) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต และเอกสำรกำรขำย
กรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวติจะเป็นผูด้  ำเนินกำรน ำเงินค่ำขำยคืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทำง ซึ่งไดห้กัค่ำธรรมเนียมกำรขำยคืนหน่วยลงทนุ (ถำ้
มี) เพ่ือน ำไปช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลำยทำง  
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ทัง้นี ้กำรด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรม ์มี 3 รูปแบบสรุปไดด้งันี ้ 
 
(1) กำรสบัเปลี่ยนกองทนุ คือ กำรสบัเปลี่ยนจำกกองทนุเปิดตน้ทำงกองหนึ่งไปกองทนุเปิดปลำยทำงกองหนึ่งหรือหลำยกองทนุ  
(2) กำรสบัเปลี่ยนกองทนุอตัโนมตัิ คือ กำรสบัเปลี่ยนกองทนุเป็นประจ ำตำมค ำสั่งที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุระบใุหมี้กำรขำยคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิดตน้ทำง
กองทนุหนึ่งเพื่อไปลงทนุในกองทนุเปิดปลำยทำงอีกกองทนุหนึ่งหรือหลำยกองทนุตำมเงื่อนไขที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุแสดงควำมประสงค ์ 
(3) กำรปรบัสดัส่วนกองทนุอตัโนมตัิ คือ กำรสบัเปลี่ยนกองทนุโดยอตัโนมตัิทกุไตรมำสตำมปีกรมธรรมใ์หมี้สดัสว่นกำรลงทนุเป็นไปตำมที่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุไดแ้สดงควำมประสงค ์ 
 
บริษัทประกนัชีวติอำจระงบักำรสบัเปลีย่นกำรถือหน่วยลงทนุเป็นกำรชั่วครำว และ/หรือถำวรในกรณีทีบ่ริษัทประกนัชีวิตเห็นว่ำไม่เป็นประโยชนห์รือมี
ผลกระทบในทำงลบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือกรณีที่จ  ำนวนที่ขำยคืนหน่วยลงทนุตน้ทำงต ่ำกว่ำจ ำนวนขัน้ต ำ่ที่บรษิัทประกนัชีวิตก ำหนดในกำรสับเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ  
 
บริษัทประกนัชีวติจะเป็นผูอ้อกและจดัส่งหนงัสือยืนยนักำรท ำรำยกำรสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที่ได้
ด ำเนินกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ส ำหรบักรณีกำรสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุอตัโนมตัิ และกำรปรบัสดัส่วนกำรลงทนุอตัโนมตัิ บริษัทประกนัชีวติ จะจดัส่ง
รำยงำนยืนยนักำรรบัค ำสั่งครัง้แรก หรอื สรุปส่งเป็นรำยงำนอย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ แลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ผูถ้ือหนว่ยลงทนุสำมำรถโทรศพัทส์อบถำม
สถำนะกำรลงทนุไดท้ำงโทรศพัทต์ำมที่บริษัทประกนัชวีิตก ำหนด  
 
20.4.5 กำรออกและส่งมอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุสั่งซือ้/ขำยคืนกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะเป็นผูอ้อกหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (confirmation 
note) ใหแ้ก่บริษัทประกนัชวีิต ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีส่ั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผูอ้อกใบยืนยนั
กำรสั่งซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 30 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัทีส่ั่งซือ้
หรือขำยคืนดงักลำ่ว  
 
20.4.6 สิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิแตกต่ำงจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว ดงัต่อไปนี ้ 
 
(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใดทัง้สิน้  
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไม่มีสิทธิน ำหน่วยลงทนุไปจ ำน ำเป็นหลกัประกนั  
 
(3) ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุมีสิทธิในฐำนะผูเ้อำประกนัในกำรยกเลิกกำรท ำกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ
ภำยใน 15 วนัหลงัจำกวนัที่ไดร้บักรมธรรมจ์ำกบริษัทประกนัชีวิต โดยบรษิัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้  ำเนินกำรขำยหนว่ยลงทนุกบับรษิัทจดักำรในส่วนของ
กำรลงทนุในหน่วยลงทนุตำมรำคำขำยคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัที่บริษัทจดักำรไดร้บัค ำสั่งขำยคืนและไดท้ ำรำยกำรขำยคืนหน่วยลงทนุแลว้  
 
(4) สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจะแตกต่ำงจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พียงอย่ำงเดียว เนื่องจำกบริษัท
ประกนัชีวิตจะท ำหนำ้ที่เป็นตวัแทนในกำรรวบรวมและน ำส่งค ำสั่งซือ้และขำยคืนหน่วยลงทนุไปยงับริษัทจดักำรในนำมของบริษัทประกนัชิวิตโดยไม่
เปิดเผยชื่อที่แทจ้ริงของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (Omnibus account) เช่น กำรไดร้บัขอ้มลูกองทนุอำจล่ำชำ้กว่ำไดร้บัจำกบริษัทจดักำรโดยตรง เป็นตน้  
 
20.4.7 กำรจดัส่งรำยงำนใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
 
(1) กำรจดัส่งรำยงำน 6 เดือน และรำยงำนประจ ำปีของกองทนุ  
 
บริษัทประกนัชีวติจะเป็นผูด้  ำเนินกำรจดัส่งรำยงำน 6 เดือน และรำยงำนประจ ำปีใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หลงัจำกที่ไดร้บัขอ้มลู
หรือเอกสำรดงักล่ำวจำกบรษิัทจดักำร (ถำ้มี)  
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(2) รำยงำนแสดงสถำนะกำรเงินของผูถ้ือหน่วยลงทนุควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
 
บริษัทประกนัชีวติจะจดัส่งรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเป็นรำยปี ทัง้นี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจสอบฐำนะทำงกำรเงินดงักลำ่วได้
ทำงโทรศพัท ์หรือช่องทำงอ่ืนที่บริษัทประกนัชีวิตก ำหนด หรือรอ้งขอรำยงำนแสดงฐำนะกำรเงินเพ่ิมเติมจำกบริษัทประกนัชีวิตไดไ้ม่เกินเดือนละ 1 ครัง้
โดยไม่เสียค่ำธรรมเนียม  
 
21. การด าเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ระกาศก าหนด :  

ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุไดต้ำมที่ประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลี่ยนใหบ้ริษัทจดักำรรำยอ่ืนเขำ้จดักำรกองทนุ
รวมแทนดว้ยวิธีกำรขอรบัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนหรือ ขอมติโดยเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทนุรวมกนัมำกกว่ำ
รอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวมภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่รูห้รือควรรูว้่ำไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทนุได ้ทัง้นี ้
หำกมีเหตจุ ำเป็นและสมควร บรษิัทจดักำรอำจขอใหส้  ำนกังำนพิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได ้โดยกำรคดัเลือกบริษัทจดักำรกองทนุรวมรำยใหม่จะ
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นส ำคญั และในกรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยเกิดขึน้จำกกำรเปลี่ยนบริษทัจดักำร บริษัทจดักำรรำยเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบ
ค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว หำกบรษิัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทนุรวมต่อไป  
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม และกฎหมำยว่ำ
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักลำ่ว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก ำหนดในโครงกำร
ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักลำ่ว หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ 
หรือค ำสั่งนัน้ ใหถ้ือว่ำบรษิัทจดักำรกองทนุรวมไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรแลว้ 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำรกองทนุรวม โดยผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจลงนำม
ในขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุและบริษัทจดักำรกองทนุรวม ทัง้นี ้กำรลงนำมในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชนท์ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้โดยชอบ ใหถ้ือ
ว่ำผกูพนัผูถ้ือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
กำรที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้ไม่ว่ำในทอดใด ๆ ให้
ถือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวยอมรบัที่จะผกูพนัตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุและบรษิัทจดักำร
กองทนุรวม 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจดักำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม 
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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 :  

1. สิทธิของบริษัทจดักำร  
 
บริษัทจดักำรมีสิทธิดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อ พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หนงัสือเวียน หนงัสือผ่อนผนั และหนงัสือ
ซกัซอ้มควำมเขำ้ใจ ทัง้ที่มีอยู่ในปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมในอนำคต (กฎหมำย ก.ล.ต.)  
 
1.1. ไดร้บัค่ำตอบแทนในกำรจดักำรโครงกำร ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยหรอืเงินตอบแทนอื่นใดตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร  
 
1.2. มอบหมำยกำรจดักำรในส่วนที่เกี่ยวกบักำรลงทนุ กำรปฏิบตัิกำรดำ้นงำนสนบัสนนุ (back office) และงำนอื่นใดที่กฎหมำย ก.ล.ต. อนญุำตให้
บริษัทจดักำรมอบหมำยใหบ้คุคลอ่ืนกระท ำกำรแทนได ้ 
 
1.3. แต่งตัง้บคุคลใดๆ เพื่อมำปฏิบตัิหนำ้ที่ใหแ้ก่กองทนุ เช่น ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผูต้ิดต่อกับผูล้งทนุ ทีป่รกึษำกำรลงทนุ ที่
ปรกึษำกองทนุ ผูเ้ช่ียวชำญ ผูใ้หบ้ริกำรดำ้นขอ้มลู ข่ำวสำร (Information Service Provider / Technical Advisor) เป็นตน้ ทัง้นี ้ตำมที่บริษัทจดักำร
เห็นสมควร  
 
1.4. รบัช ำระหนีเ้พ่ือกองทนุดว้ยทรพัยส์ินอ่ืนแทนกำรช ำระหนีด้ว้ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหนี ้ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร  
 
1.5. ช ำระค่ำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน  
 
1.6. จดัสรรหน่วยลงทนุ ปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุกำรสั่งซือ้-ขำยคืนหรือสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรือเลื่อนก ำหนดกำรช ำระคืนค่ำขำยหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้
ตำมที่ระบไุวใ้นโครงกำร  
 
1.7. กระท ำนิติกรรมหรือสญัญำใดๆ ในนำมของกองทนุ ซึ่งบริษัทจดักำรมีอ ำนำจกระท ำไดภ้ำยในขอบเขตที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
1.8. สิทธิที่จะละเวน้ไม่ปฏิบตัิตำมมตขิองผูถ้ือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดักำร และ/หรือ ผูจ้ดักำรกองทนุมีเหตอุนัสมควรเชื่อไดว้่ำมติดงักล่ำว ไม่เป็นไป
ตำม ขดั หรือฝ่ำฝืนกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
1.9. ปฏิบตัิกำรอ่ืน ๆ เพ่ือใหบ้รรลซุึ่งวตัถปุระสงคข์องกองทนุ และรกัษำไวซ้ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใตข้อบเขต หนำ้ที่ และควำม
รบัผิดชอบของบริษัทจดักำร  
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2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของบรษิทัจดักำร  
 
บริษัทจดักำรมีหนำ้ทีแ่ละควำมรบัผิดชอบดงันี ้ทัง้นี ้ตอ้งเป็นไปตำมและไม่ขดัต่อกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
2.1. กำรจดัตัง้เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทนุ และกำรเลิกกองทนุ  
 
2.1.1. ยื่นค ำขอจดทะเบียนกองทรพัยส์ินซึ่งเป็นเงินไดจ้ำกกำรขำยหน่วยลงทนุของโครงกำรเป็นกองทนุรวมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 
15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทนุ  
 
2.1.2. ด ำเนินกำรขอเพ่ิมจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเงินทนุโครงกำรของกองทนุรวม ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
2.1.3. แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มลูที่ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้กำรเพิ่มจ ำนวนเงินทนุจดทะเบียน/กำรเพ่ิมเงินทนุโครงกำรและกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมจ ำนวนและ
มลูค่ำหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุใหแ้ก่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติมนัน้  
 
2.1.4. เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรตำมหวัขอ้ "วิธีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีจดักำร"  
 
2.1.5. ด ำเนินกำรเลิกกองทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "กำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม"  
 
2.1.6. จดัใหมี้กำรช ำระบญัชีตำมหวัขอ้ "กำรช ำระบญัชีกองทนุรวมและวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร"  
 
2.2. กำรบริหำรกองทนุ  
 
2.2.1. จดักำรลงทนุโดยใชค้วำมสำมำรถเพ่ือพิทกัษ์ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงเต็มที่ โดยค ำนึงและรกัษำผลประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ และตัง้อยู่บนหลกัแห่งควำมซื่อสตัยส์จุริตและควำมรอบคอบระมดัระวงั  
 
2.2.2. จดักำรกองทนุใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรที่ไดร้บัอนมุตัิ ตลอดจนขอ้ผกูพนัที่ท  ำไวก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.3. แยกทรพัยส์ินของกองทนุไวต้่ำงหำกจำกทรพัยส์ินของบริษัทจดักำร และน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปฝำกไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
2.2.4. จดัใหไ้ดม้ำซึ่งผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำกกำรน ำทรพัยส์ินของกองทนุไปลงทนุ  
 
2.2.5. สั่งผูด้แูลผลประโยชนใ์หส้่งมอบ รบัมอบ แปลงสภำพ จ ำหน่ำย จ่ำย โอน ตลอดจนช ำระและรบัช ำระรำคำค่ำหลกัทรพัย ์ 
 
2.2.6. จดัใหมี้กำรรบัและจ่ำยค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ้่ำย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคข์องกำรจดักำรของกองทนุตำมที่ก ำหนดไวใ้น
หวัขอ้ "ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้่ำยที่เรยีกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุนและกองทนุรวม"  
 
2.2.7. เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจกำรหรือบรษิัทที่กองทนุถือหลกัทรพัยอ์ยู่ ในเรื่องที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อผลประโยชน์
ของกองทนุรวม เพื่อรกัษำผลประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
2.2.8. ดแูล ติดตำม รกัษำสิทธิของกองทนุ ด ำเนินกำรฟ้องรอ้ง บงัคบัคดี หรอืกระท ำกำรอื่นใดอนัเกี่ยวเนื่องกบักฎหมำย เพื่อประโยชนข์องกองทนุรวม  
 
2.2.9. พิจำรณำจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมเงื่อนไขและวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ "นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล" และ "ก ำหนดเวลำและ
วิธีกำรจ่ำยเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ" (ถำ้มี)  
 
2.2.10. ขอมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 
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2.2.11. จดัใหมี้กำรวดัผลกำรด ำเนินงำนของกองทนุอย่ำงสม ่ำเสมอและเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนตลอดจนขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวกบัควำมเป็นไปของกองทนุ
นัน้ในแตล่ะช่วงเวลำ  
 
2.3. กำรจดัท ำบญัชี กำรรำยงำน และกำรเปิดเผยขอ้มลู  
 
2.3.1. จดัท ำงบกำรเงินของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตำมแนวปฏิบตัิทำงกำรบญัชีว่ำดว้ยกำรบญัชีส ำหรบักิจกำรที่ด  ำเนินธุรกิจเฉพำะดำ้นกำรลงทนุตำมที่
สมำคมบริษัทจดักำรลงทนุก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
2.3.2. จดัท ำรำยงำนทกุรอบระยะเวลำ 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และรำยงำนทกุรอบระยะเวลำบญัชีของกองทนุรวม และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่
ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ และส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำมวิธีกำรที่ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ก ำหนด  
 
2.3.3. จดัท ำรำยงำนฐำนะกำรลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้  
 
2.3.4. จดัท ำรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรำยวนัและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุวนัท ำกำรนัน้  
 
2.3.5. ค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิ มลูคำ่หน่วยลงทนุ รำคำขำยหน่วยลงทนุ และรำคำรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2.3.6. จดัท ำรำยงำนโดยระบชุื่อ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทนุในหรือมีไวซ้ึ่งหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนที่มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ส  ำนกังำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ซึ่งมิไดเ้กิดจำกกำรลงทนุหรือไดห้ลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมำเพิ่มเติม พรอ้มทัง้วนัที่หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนมีมลูค่ำ
เกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนดพรอ้มสำเหต ุและส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์รำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน
นัน้มีมลูค่ำเกินอตัรำส่วนกำรลงทนุที่ก ำหนด พรอ้มทัง้จดัท ำส ำเนำไวท้ี่บรษิัทจดักำรเพื่อใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้ 
 
2.3.7. ส ำหรบักองทนุเปิดจดัท ำหนงัสอืชีช้วนใหม่ ใหเ้ป็นปัจจบุนัทกุรอบปีบญัชีและจดัส่งใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 60 วนันบัตัง้แต่วนั
ถดัจำกวนัสิน้ปีบญัชี  
 
2.3.8. ประกำศขอ้มลู รำยงำน รำยละเอียด กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักองทนุ  
 
2.4. กำรขำยและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุและงำนทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
2.4.1. จดัใหมี้เอกสำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรซือ้ขำยหน่วยลงทนุ ซึ่งมีลกัษณะเป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด รวมทัง้จดัใหมี้กำรแจกจ่ำยขอ้มลูที่เป็น
สำระส ำคญัเกี่ยวกบัหน่วยลงทนุและกองทนุรวมใหแ้ก่ผูล้งทนุอย่ำงเพียงพอ และจดัเตรียมขอ้มลูที่เป็นรำยละเอียดของโครงกำรไวเ้พ่ือใหผู้้ลงทนุตรวจดู
หรือรอ้งขอได ้ 
 
2.4.2. ด ำเนินกำรในกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ ใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
2.4.3. ขำย รบัซือ้คืน และจดัสรรหน่วยลงทนุตำมวิธีกำรที่ระบใุนโครงกำร  
 
2.4.4. จดัใหมี้และเก็บรกัษำไวซ้ึ่งทะเบยีนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ในกรณีทีบ่ริษัทจดักำรมอบหมำยใหผู้อ่ื้นเป็นนำยทะเบยีน จะเก็บรกัษำทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทนุ ณ ที่ท  ำกำรของนำยทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
2.4.5. เปิดบญัชีกองทนุและจดัใหมี้เอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
2.4.6. ขอควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชนใ์นกรณีที่จะด ำเนินกำรตำมขอ้ "กำรเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผูถ้ือหน่วย
ลงทนุ" หรือขอมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยลงทนุในกรณีที่จะด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรช ำระค่ำรบัซือ้คืนดว้ยหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน  
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2.4.7. ด ำเนินกำรเพิ่มหรือยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ไดร้บักำรจดัสรรแลว้ โดยเพิ่มหรือลดจ ำนวนหน่วยลงทนุจำกกำรขำย สบัเปลี่ยนเขำ้กองทนุ รบัซือ้
คืน หรือสบัเปลี่ยนออกจำกกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
2.5. กำรแต่งตัง้บคุคลอ่ืน  
 
2.5.1. จดัใหมี้ผูด้แูลผลประโยชน ์นำยทะเบียนหน่วยลงทนุ ผูส้อบบญัชี ผูช้  ำระบญัชีของกองทนุ ซึ่งมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด  
 
2.5.2. แจง้ใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุทรำบถึงขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงกำรและขอ้ผกูพนัระหวำ่งผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษัทจัดกำร 
(ถำ้มี) ในกรณีที่นำยทะเบียนหน่วยลงทนุลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุโดยฝ่ำฝืนขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุที่ระบไุวใ้นโครงกำรและขอ้ผกูพนั
ระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุเพิกถอนกำรลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุนัน้โดยไม่
ชกัชำ้  
 
2.5.3. แจง้หรือขอควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เกี่ยวกบักำรแต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลงบคุคลหรือนิติบคุคลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจัดกำร
กองทนุรวม  
 
2.6. กำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ  
 
ด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรและขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ก.ล.ต.  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่ปฏิบตัิตำมขอ้ผกูพนั โครงกำรจดักำรกองทนุรวม กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ 
กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทัง้นี ้ในกรณีที่ขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมขดัหรือแยง้กับ
หลกัเกณฑใ์นกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทนุไดด้  ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือค ำสั่งนัน้ ใหถ้ือ
ว่ำบริษัทจดักำรกองทนุไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ผกูพนัหรือโครงกำรจดักำรกองทนุรวมแลว้  
 
เงือนไขกำรเปลี่ยนบริษัทจดักำร :  

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

ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5265  
 
สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ไดร้บัค่ำธรรมเนียมตำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ 15.2.2 ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนข์องโครงกำรจดักำร และในสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน ์ 
 
(2) บอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำ ทัง้นีโ้ดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
(3) แต่งตัง้ผูท้  ำหนำ้ที่เก็บรกัษำหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินในต่ำงประเทศที่กองทนุไดไ้ปลงทนุไว ้ 
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2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
(1) ดแูลใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัหินำ้ที่ตลอดจนภำระผกูพนัตำมที่ก ำหนดไวใ้นเอกสำรดงัต่อไปนีอ้ย่ำงเครง่ครดั  
 
(ก) โครงกำรจดักำรกองทนุรวม  
 
(ข) ขอ้ก ำหนดทีท่  ำไวร้ะหว่ำงบริษัทจดักำรและผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(ค) มำตรำ 125 มำตรำ 126 มำตรำ 129 และมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (“พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย”์) และ  
 
(ง) ประกำศที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. ทัง้ในปัจจบุนัและที่จะมีแกไ้ข
เพ่ิมขึน้ในอนำคต  
 
(2) รบัรองควำมถกูตอ้งในกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ิน มลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ และมลูค่ำหนว่ยลงทนุทีบ่ริษัทจดักำรไดค้ ำนวณไวแ้ลว้เม่ือเห็นว่ำกำรค ำนวณ
ถกูตอ้งตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมและกฎหมำย  
 
(3) จดัท ำรำยงำนโดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจดักำรกระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่กองทนุหรือในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่
ปฏิบตัิตำมหนำ้ที่หรือภำระผกูพนัตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ (1) ขำ้งตน้ และจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวใหแ้ก่ส  ำนกังำน กลต. ภำยใน 5 วนันบัจำกวนัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชนรู์ถ้ึงเหตกุำรณด์งักล่ำว  
 
(4) แจง้ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบถึงกรณีทีบ่ริษัทจัดกำรไม่ปฏบิตัิตำมหนำ้ที่หรือภำระผกูพนัตำมที่ระบไุวใ้นขอ้ (1) ขำ้งตน้  
 
(5) ด ำเนินกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้รษิัทจดักำรปฏบิตัิตำมหนำ้ที่ของตน หรอืฟ้องรอ้งเรียกค่ำสินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบรษิัทจดักำร ทั้งนี ้เพื่อ
ประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุหรือเม่ือไดร้บัค ำสั่งจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต.  
 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีเพ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุใหเ้ป็นคำ่ใชจ้่ำยที่เรียกช ำระจำกทรพัยส์ินของกองทนุได ้ 
 
(6) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้  ำระบญัชปีฏิบตัิตำมกฎหมำย ซึ่งรวมถึงมำตรำ 130 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หำกผูช้  ำระบญัชี
ไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยงำนใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. ทรำบ และดแูลใหส้ินทรพัยข์องกองทนุอยู่ในควำมดแูลของตน
จนกว่ำกระบวนกำรช ำระบญัชีจะแลว้เสรจ็  
 
(7) แสดงควำมเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์เกี่ยวกบักำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนของกองทนุในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำตำมกฎหมำย โดยแสดงไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปีและรำยงำนทกุรอบระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชีของกองทนุ  
 
(8) จดัท ำบญัชีของกองทนุและดแูลรกัษำสินทรพัยข์องกองทนุ  
 
(9) จดัท ำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนตำ่ง ๆ ที่จ  ำเป็นเพ่ือแสดงรำยกำรธุรกรรมทัง้หมดที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำขึน้ในกำรปฏิบตัิตำมหนำ้ทีแ่ละภำระ
ผกูพนัของตนตำมสญัญำนี ้รวมทัง้จดัท ำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนต่ำง ๆ ตำมที่กฎหมำยและโครงกำรจดักำรกองทนุรวมก ำหนด  
 
(10) จดัท ำและเก็บรกัษำบญัชีและเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ ของกองทนุเพ่ือใหบ้ริษัทจดักำรสำมำรถเผยแพรร่ำยงำนประจ ำปี และรำยงำนทกุรอบ
ระยะเวลำหกเดือนของรอบปีบญัชขีองกองทนุตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
 
(11) เก็บรกัษำ จดัท ำ และจดัส่งใบรบัรอง เช็ค รำยงำนกำรเงิน ค ำบอกกล่ำวและเอกสำรอื่น ๆ ที่บรษิัทจดักำรหรือกองทนุตอ้งจดัท ำหรือจดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือ
หน่วยลงทนุหรือตำมค ำสั่งของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
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(12) กระท ำกำรอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบตัิตำมหนำ้ที่ขำ้งตน้  
 
(13) ปฏิบตัิหนำ้ที่อ่ืน ๆ ตำมที่ตกลงเป็นลำยลกัษณอ์กัษรกบับริษัทจดักำรโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้หำกผูด้แูล
ผลประโยชนต์อ้งปฏิบตัิหนำ้ที่นอกเหนอืจำกที่ก ำหนดตำมสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ใหผู้ด้แูลผลประโยชนมี์สิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนเพ่ิมเติม
ตำมแต่จะตกลงรว่มกนักบับริษัทจดักำร  
 
(14) ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศไวโ้ดยเครง่ครดั  
 
ผูด้แูลผลประโยชนมี์อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรบัผดิชอบตำมที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมและตำมพระรำชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหนำ้ที่ดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ และเม่ือมีกำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
ผูด้แูลผลประโยชนร์ำยเดิมมีหนำ้ที่ด  ำเนินกำรตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่สำมำรถปฏิบตัิหนำ้ทีต่่อไปได ้ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักลำ่ว
รวมถึงกำรลงลำยมือชื่อในหนงัสือเพื่อรบัรองควำมถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ที่ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชนร์ำยใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ดแูล
ผลประโยชน ์
 
ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำร งดเวน้กระท ำกำร หรือละเลยไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่ ในกำรดแูลรกัษำประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
อำจใชส้ิทธิตำมมำตรำ 132 ประกอบกบัมำตรำ 47 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในกำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูล
ผลประโยชนเ์พ่ือประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดักบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้ือหน่วยลงทนุ ไม่ว่ำกำรกระท ำนัน้จะเป็นไปเพ่ือประโยชนข์อง
ผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรือประโยชนข์องผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นกำรเรียกค่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่เป็นผูด้แูลผลประโยชน ์หรือเป็นกำรด ำเนินกำรในลกัษณะ
ที่เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแลว้ โดยผูถ้ือหนว่ยลงทนุที่ไดท้รำบขอ้มลูดงักล่ำวมิไดแ้สดงกำรคดัคำ้น 
 
ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรใดตอ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษัทจดักำรกองทนุรวมไม่ด ำเนินกำรขอมติ ใหผู้ดู้แลผลประโยชนมี์อ ำนำจด ำเนินกำร
ตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้ 
 
เง่ือนไขกำรเปลี่ยนผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บริษัทจดักำรจะเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ภำยใตเ้ง่ือนไขสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำไดต้่อเม่ือไดร้บั
อนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก่อน  
 
(1) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่ง มีควำมประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์โดยบอกกล่ำวใหอี้กฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบล่วงหนำ้เป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนัหรือนอ้ยกว่ำ 90 วนัในกรณีที่เป็นควำมยินยอมรว่มกนั โดยท ำเป็นลำยลกัษณอ์กัษรเพื่อแจง้ใหอี้กฝ่ำยหนึ่ง
ทรำบ  
 
(2) ในกรณีที่บริษัทจดักำรหรือผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่ปฏิบตัิหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่ไดต้กลงไว ้อนัเป็นสำระส ำคญัของสญัญำนี ้
คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสญัญำได ้โดยบอกกล่ำวลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั  
 
(3) ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงกำรจดักำรหรือมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ กฎหมำยอ่ืนใดและบริษัทจัดกำรและผูด้แูลผลประโยชนท์ัง้สองฝ่ำยไม่สำมำรถ
ตกลงที่จะแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญำใหส้อดคลอ้งกบัประกำศค ำสั่งระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่ำว ทัง้นี ้เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวมีผลเป็นกำร
เพ่ิมภำระหนำ้ที่แก่ผูด้แูลผลประโยชนแ์ละผูด้แูลผลประโยชนไ์ม่ประสงคจ์ะรบัหนำ้ที่ดงักลำ่ว ผูด้แูลผลประโยชนมี์สิทธิบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชนไ์ดโ้ดยบอกกล่ำวใหบ้ริษทัจดักำรทรำบลว่งหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรเป็นเวลำไม่นอ้ยกว่ำ 90 วนั  
 
(4) ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่ขำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
กองทนุ เรียกรอ้งใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
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(5) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนน์ ำขอ้มลูต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรกองทนุหรือขอ้มลูอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งกบักองทนุไปเปิดเผยหรือใช้ในทำงที่ก่อหรืออำจ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อกองทนุ หรือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูด้แูลผลประโยชนเ์อง บริษัทจดักำรสำมำรถบอกเลกิสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์
ทัง้นีก้ำรบอกเลิกสญัญำจะตอ้งบอกกล่ำวล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณอ์กัษรไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนั  
 
(6) ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนข์ำดคณุสมบตัิขอ้หนึ่งขอ้ใดตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. เร่ือง “คณุสมบตัิผูด้แูลผลประโยชนข์อง
กองทนุรวม” บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหผู้ด้แูลผลประโยชนจ์ดักำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยใน 15 วนันบัแต่วนัที่บรษิทัจดักำรตรวจพบเอง หรือปรำกฏจำก
กำรตรวจสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูด้แูลผลประโยชนไ์ดท้ ำกำรแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดแลว้ใหบ้ริษัทจดักำร
แจง้กำรแกไ้ขดงักลำ่วใหส้  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนันบัตัง้แต่วนัที่ไดแ้กไ้ขเสรจ็สิน้หำกผูด้แูลผลประโยชนมิ์ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้ง
ภำยในเวลำก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรขออนญุำตเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนต์่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 15 วนันบัแต่วนัครบ
ก ำหนดเวลำใหแ้กไ้ข เม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้ บรษิัทจดักำรจะแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทนผูด้แูลผลประโยชน์
เดิมโดยพลนั  
 
(7) ในกรณีที่มีเหตตุอ้งเปลี่ยนตวัผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุและแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ่ื์นแทน ไม่ว่ำเพรำะเหตใุด ใหก้ระท ำไดต้่อเม่ือบริษัท
จดักำรไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้  
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรือผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไม่เขำ้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท ำได ้หำกเป็นกรณีที่
มีนยัส ำคญัและไม่สำมำรถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษิัทจดักำรกองทนุรวมมีอ ำนำจบอกเลิกสญัญำแต่งตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 
สถำนที่เก็บรกัษำทรพัยส์ินกองทนุรวม :  

ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
100 ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2724-5265  
   
และ/หรือ บริษัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั และ/หรือ หน่วยงำนอื่นที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต.อนญุำต และ/หรือ ศนูยร์ับฝำก
หลกัทรพัยต์่ำงประเทศอ่ืน เช่น Euroclear เป็นตน้ และ/หรือ ผูร้บัฝำกหลกัทรพัยต์่ำงประเทศอ่ืน รวมถึงระบบอ่ืนใดที่เกี่ยวขอ้งที่บริษัทจดักำร และ/หรือ
ผูด้แูลผลประโยชนแ์ต่งตัง้ขึน้เพ่ือเก็บรกัษำทรพัยส์ินในต่ำงประเทศ  
 
3. ผู้สอบบัญชี :  

ชื่อ : นำง สวุิมล กฤตยำเกียรณ ์ 
ที่อยู่ : บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั  
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท ์0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553  

ชื่อ : นำง วิไลรตัน ์โรจนน์ครินทร ์ 
ที่อยู่ : บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั  
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท ์0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553  

ชื่อ : นำงสำว สภุำภรณ ์มั่งจิตร  
ที่อยู่ : บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั  
เลขที่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนสขุมุวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท ์0-2259-5300 โทรสำร 0-2260-1553  
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สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

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 :  

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

ชื่อ : ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : 1222 ถนนพระรำมที่ 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพมหำนคร 10330  
โทรศพัท ์0-2296-2000 และสำขำตำ่งๆ ทั่วประเทศ  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยก์รุงศรี จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : 550 อำคำร ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกัเพลินจิต ชัน้ 5  
ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์0-2659-7000  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 29 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ ์191 ถ.สีลม บำงรกั กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์0-2231-3777, 0-2632-0777  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยไ์ทยพำณิชย ์จ ำกดั  
ที่อยู่ : เลขที่ 19 อำคำรไทยพำณิชย ์ปำรค์ พลำซ่ำ อำคำร 3  
ชัน้ 20-21 ถ. รชัดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยเ์มยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 20-21 อำคำร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรลัเวิลด ์999/9 ถ.พระรำม1 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2658-6300  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยเ์กียรตินำคิน จ ำกดั  
ที่อยู่ : 500 อำคำรอมัรินทรท์ำวเวอร ์ชัน้ 7, 11 ถนนเพลินจิต เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2680-3333  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยโ์นมรูะ พฒันสิน จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 15 -17 อำคำรกรุงเทพประกนัภนั, 25 ถ. สำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กทม 10120  
โทรศพัท ์02-638-5000, 02-287-6000  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยเ์อเซีย พลสั จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 3 อำคำรสำธรซิตีท้ำวเวอร ์175 ถ.สำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์0-2680-1234  
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ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยเ์คที ซีมิโก ้จ ำกดั  
ที่อยู่ : 999/9 อำคำร ส ำนกังำน ดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรลัเวิลด ์ชัน้ 16 พระรำม 1 แขวงปทมุวนั กทม. 10330  
โทรศพัท ์02-695-5000  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยภ์ทัร จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 6 ชัน้ 8-11 อำคำรส ำนกังำนเมืองไทย-ภทัร 1  
252/6 ถ.รชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10320 โทรศพัท ์0-2305-9000  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัย ์ซีไอเอ็มบี อินเตอรเ์นชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 2 อำคำรสินธรทำวเวอร ์2 130-132 ถ.วิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2627-3100  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยด์ีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ที่อยู่ : ชัน้ 15 อำคำรสยำมทำวเวอร ์989 ถ.พระรำม 1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2657-7000  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยธ์นชำต จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 18 โซนซีดี อำคำรเอ็มบีเคทำวเวอร ์ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 444 ถ.พญำไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั  
กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์0-2217-8888  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 20 อำคำรอมัรินทรท์ำวเวอร ์ถ.เพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2660-5429-30  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยไ์อ วี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 18 อำคำรเมอรค์ิวรี่ทำวเวอร ์540 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2658-5800  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยท์รีนีตี ้จ ำกดั  
ที่อยู่ : ชัน้ 25-26, 29 อำคำรบำงกอกซิตีท้ำวเวอร ์179 ถ.สำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์0-2285-5115  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยเ์คจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : อำคำรเอเชีย เซ็นเตอร ์ชัน้ 8-11 ถ.สำทรใต ้เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์0-2658-8888  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 3 อำคำรสินธรทำวเวอร ์1 เลขที่ 130-132 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์0-2659-8000  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยฟิ์นนัซ่ำ จ ำกดั  
ที่อยู่ : ชัน้ 12 เอ (ชัน้ 14) อำคำรทิสโกท้ำวเวอร ์48/45 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์0-2660-5000  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยเ์มอรช์ั่น พำรท์เนอร ์จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 1 อำคำรเศรษฐีวรรณทำวเวอร,์ 139 ถ.ป้ัน สีลม บำงรกั กรุงเทพฯ 10500  
โทรศพัท ์0-2231-8555  
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ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยซ์ีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ที่อยู่ : 159 อำคำรเสริมมิตร ทำวเวอร ์ชัน้ 15 ซ. สขุมุวิท 21 (อโศก) ถ.สขุมุวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ 10110 โทรศพัท ์0-2261-7373  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 849 ชัน้ 15 อำคำรวรวฒัน ์ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรกั กทม 10500  
โทรศพัท ์0-2635-1700  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยค์นัทรี่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : 132 อำคำรสินธร 1 ชัน้ 2 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  
โทรศพัท ์02-205-7000  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยโ์กลเบล็ก จ ำกดั  
ที่อยู่ : 87/2 อำคำร ซี อำร ์ซี ออลซีซั่นส ์เพลส ชัน้ 8, 12 ถ.วิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330  
โทรศพัท ์02-672-5920  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยท์ิสโก ้จ ำกดั  
ที่อยู่ : 48/8 อำคำรทิสโก ้ชัน้4 ถ.สำธรเหนือ กทม. 10500  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยเ์คทีบี (ประเทศไทย) จ ำกดั  
ที่อยู่ : 87/2 อำคำรซีอำรซ์ีทำวเวอร ์ชัน้ 18, 39 ออลซีซั่นสเ์พลส ถ.วิทย ุแขวงลมุพีนี เขตปทมุวนั  
กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์02-648-1111  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยไ์อรำ่ จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : 2/4 อำคำรนำยเลิศทำวเวอร ์ชัน้ 2 ถ.วิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท ์0-2684-8888  

ชื่อ : ธนำคำรแลนด ์แอนด ์เฮำ้ส ์จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : 1 อำคำรคิวเฮำ้สล์มุพินี ถ.สำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์0-2359-0000  

ชื่อ : ธนำคำรไทยเครดิต เพ่ือรำยย่อย  
ที่อยู่ : 123 อำคำร ไทยประกนัชีวิต ถนนรชัดำภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400  
โทรศพัท ์0-26975300  

ชื่อ : บริษัท แอ๊ดวำนซ ์ไลฟ์ ประกนัชีวติ จ ำกดั  
ที่อยู่ : 175 อำคำรสำธรซิตี ้ทำวเวอร ์ชัน้ 1/1 และ 2/1 ถ.สำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2648-3600  

ชื่อ : บริษัท หลกัทรพัยโ์อเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 98 อำคำรสำทรสแควร ์ออฟฟิศ ทำวเวอร ์ชัน้ 10 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั กทม. 10500 โทรศพัท ์0-2862-9999  

ชื่อ : ธนำคำรแห่งประเทศจีน จ ำกดั สำขำกรุงเทพมหำนคร  
ที่อยู่ : เลขที่ 179/4 อำคำรบำงกอกซิตีท้ำวเวอร ์ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฒ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศพัท ์0-2286-1010  

ชื่อ : ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
ที่อยู่ : ชัน้ 19 B อำคำรสำทรธำน,ี อำคำร 3 เลขที่ 100 ถ. สำทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท ์0-2724-6327-38 
 
บริษัทจดักำรอำจแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกำรแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุในภำยหลงัโดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร ในกรณีของกำรแต่งตัง้
ผูส้นบัสนนุเพ่ิมเติม ผูส้นบัสนนุดงักล่ำวอำจเป็นบคุคลธรรมดำหรือนิติบคุคลที่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดใ้หค้วำมเห็นชอบเพ่ือท ำหนำ้ที่เป็น
ผูส้นบัสนนุของกองทนุ โดยผูส้นบัสนนุที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จะตอ้งปฏิบตัิงำนไดภ้ำยใตร้ะบบงำนเดียวกนักบัผูส้นบัสนนุที่ปฏิบตัิหนำ้ที่อยู่ก่อนแลว้  
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สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของผูส้นบัสนนุ  
 
(1) ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรขำย (ถำ้มี) ตำมอตัรำที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
(2) บอกเลิกกำรเป็นผูส้นบัสนนุตำมขอ้ก ำหนด และเง่ือนไขที่ก ำหนดไวใ้นสญัญำแต่งตัง้ผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
2. หนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของผูส้นบัสนนุ  
 
(1) จดัส่งหนงัสือชีช้วนของกองทนุ ค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุและค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตลอดจน
เอกสำรต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย  
 
(2) รบัค ำสั่งซือ้ ค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรบัช ำระค่ำซือ้หน่วยลงทนุจำกผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุและช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุ
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นีต้ำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
(3) ส่งมอบบตัรกองทนุและรหสัประจ ำตวั (ถำ้มี) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ยื่นค ำขอใชบ้ริกำรกองทนุกบับรษิัทจดักำร  
 
(4) คืนเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ั่งซือ้ที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรรตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นโครงกำรจดักำร  
 
(5) ยืนยนักำรซือ้ ขำยคืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ  
 
(6) ท ำกำรอื่นใดที่เกี่ยวขอ้งกบัหนำ้ทีด่งักล่ำวขำ้งตน้  
 
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 :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรกึษำกำรลงทนุ) :  
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9.2.ที่ปรกึษำกองทนุ :  

สิทธิ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ :  

หมำยเหต ุ(ที่ปรกึษำกองทนุ) :  

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 :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดไวใ้นโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  
 
13.2. สิทธิในกำรรบัเงินปันผล :  

ไม่มี  
 
13.3. สิทธิในกำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดอ้ย่ำงเสรี อย่ำงไรก็ตำม ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุใหแ้กบ่คุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือ
พลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รบัลงทะเบยีนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้ก่
บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ 
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถโอนหน่วยลงทนุไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี ้ 
(1) กำรโอนหน่วยลงทนุใหบ้ิดำ มำรดำ บตุร และคูส่มรสของผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
(2) กำรโอนหน่วยลงทนุตำมค ำสั่งศำล หรือ โดยผลของกฎหมำย  
(3) กำรโอนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ที่บริษัทจดักำรเห็นสมควรและอนมุตัิใหโ้อนได ้
  
วิธีกำรโอนหน่วยลงทนุ 
(1) ผูโ้อนจะตอ้งมำยื่นค ำขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองที่ส  ำนกังำนนำยทะเบยีนหน่วยลงทนุ หรือส ำนกังำนผูส้นบัสนนุที่เปิดบญัชีกองทนุไว ้ในกรณีที่
ผูร้บัโอนยงัไม่มีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดักำร ผูร้บัโอนจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ในหวัขอ้ “เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี” ก่อนแลว้ผูโ้อนจึง
ท ำกำรโอนหน่วยลงทนุใหผู้ร้บัโอนได ้ 
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(2) ผูโ้อนจะตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “ค่ำธรรมเนียมที่เรียกเก็บจำกผูส้ั่งซือ้หรือผูถ้ือหน่วยลงทุน”  
 
(3) หลงัจำกที่ไดร้บัค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทนุจำกผูโ้อนแลว้ นำยทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผูส้นบัสนนุจะส่งมอบใบเสรจ็รบัเงิน และใบก ำกบัภำษี
พรอ้มส ำเนำค ำขอโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูโ้อนไวเ้ป็นหลกัฐำน  
 
(4) ในกรณีที่ผูโ้อนมีใบส ำคญัหน่วยลงทนุและตอ้งกำรโอนหน่วยลงทนุ จะตอ้งน ำส่งใบส ำคญัหนว่ยลงทนุคืนใหน้ำยทะเบียนหน่วยลงทนุก่อนเพ่ือท ำกำร
โอนหน่วยลงทนุในระบบไรใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) หำกผูร้บัโอนตอ้งกำรไดใ้บส ำคญัหน่วยลงทนุจะตอ้งยื่นเรื่องกำรขอใหอ้อกใบส ำคญัหน่วย
ลงทนุตำมที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ"  
 
นำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุและออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหผู้โ้อนและผูร้บัโอนหน่วยลงทนุ ภำยใน 7 วนัท ำกำร 
นบัแต่วนัขอโอนหน่วยลงทนุและค ำขอโอนหน่วยลงทนุถกูตอ้งสมบรูณ ์ 
 
ทัง้นี ้ผูร้บัโอนหน่วยลงทนุจะใชส้ิทธิประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไดต้่อเม่ือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุด ำเนินกำรโอนหน่วยลงทนุเรียบรอ้ยแลว้  
 
13.4. ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่อำจโอนหน่วยลงทนุใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ (US Citizen) ได ้ดงันัน้ บริษัทจดักำรจะไม่รบั
ลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทนุ หำกกำรโอนนัน้เป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยใหแ้ก่บคุคลอเมริกนั และ/หรือพลเมืองสหรฐัอเมริกำ 
 
13.5. สิทธิในกำรลงมติเพื่อแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรลงทนุหรือแกไ้ขวิธีจดักำร :  

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหบ้ริษัทจดักำรท ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรจดักำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำรได ้ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะกระท ำตำม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรที่ระบไุวใ้นหวัขอ้ “กำรขอมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ และวิธีกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร” 
 
(2) ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษิัทจดักำรหรือบริษัทหลกัทรพัยท์ี่เป็นเจำ้ของ
บญัชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุ (omnibus account) จะไม่นบัคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดงักล่ำว  
 
13.6. สิทธิในกำรไดร้บัเงินคืนเม่ือเลิกโครงกำร :  

ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคนืเม่ือบริษัทจดักำรเลิกโครงกำร โดยบริษัทจดักำรจะจดัใหมี้กำรช ำระบญัชี ตำมหลกัเกณฑ ์และวิธีกำรที่ระบไุวใ้น
หวัขอ้ “กำรช ำระบญัชีกองทนุ และวิธีกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุเม่ือเลิกโครงกำร”  
 
13.7. สิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ :  

(1) ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติเพื่อใหมี้กำรเปลี่ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ทัง้นี ้บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์เม่ือผูถ้ือ
หน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงขำ้งมำกซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ล้วทัง้สิน้ของโครงกำรจดักำร
และ เม่ือไดร้บัอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แลว้  
 
(2) กำรจดักำรกองทนุอยู่ภำยใตก้ำรดแูลของผูด้แูลผลประโยชน ์ซึ่งเป็นสถำบนักำรเงินที่มั่นคงมีชื่อเสียงและควำมรูค้วำมสำมำรถ อนัจะเป็นกำรควบคมุ
ใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัิตำมรำยละเอียดโครงกำรจดักำรที่ไดร้บัอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตำมขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบั
บริษัทจดักำรอย่ำงเครง่ครดั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่จ ำเป็นตอ้งติดตำมดว้ยตนเองตลอดเวลำ  
 
(3) กำรรว่มลงทนุในกองทนุนี ้ผูถ้ือหน่วยลงทนุตกลงมอบใหบ้ริษัทจดักำรและผูดู้แลผลประโยชนเ์ป็นตวัแทนของตนในกำรจดักำร และดแูลทรพัยส์ินทัง้
ปวงของกองทนุดงันัน้ จึงไม่จ ำเป็นตอ้งมีกำรประชมุผูถ้ือหน่วยลงทนุเพ่ือกำรใดๆ เวน้แต่บริษัทจดักำรผูด้แูลผลประโยชน ์หรือตำมมติเสียงขำ้งมำกของผู้
ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตำมจ ำนวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหนำ่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของโครงกำรจดักำร  
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13.8. อ่ืน ๆ :  

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

- ระบบไรใ้บหนว่ยลงทนุ 
- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ 
- หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุและระยะเวลำกำรส่งมอบ :  

14.2.1. โครงกำรจดักำรจะใชร้ะบบไรใ้บหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบรษิัทจดักำรจะด ำเนินกำรใหน้ำยทะเบียนหนว่ยลงทนุบนัทึกชื่อผูเ้ปิดบญัชีกองทนุ
ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ตำมรำยละเอียดในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ ซึ่งในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ถือหน่วยลงทนุรว่มกนับริษัทจดักำร
หรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทึกชื่อผูถ้ือหน่วยลงทนุเหล่ำนัน้เป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุและจะถือเอำบุคคลที่มีชื่อ
แรกในค ำขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐำนะผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นใบค ำขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
14.2.2. กำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรจะออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ซึ่งไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) หรือ สมดุบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทนุ (Passbook) ใหก้บัผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(1) หนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note)  
 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ออกหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ที่มีกำรจองซือ้ ซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ เพื่อเป็นกำรยืนยนัจ ำนวนหน่วยลงทุน และ/หรือ 
จ ำนวนเงินที่ไดร้บัใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้กรณีที่เป็นกำรจองซือ้หน่วยลงทนุที่เสนอขำยครัง้แรก บรษิัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะ
ด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก 
และบรษิัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะน ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุผำ่นทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร หรือ 
อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email address) ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลำเสนอขำย
หน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
กรณีกำรซือ้ ขำยคืน หรือสบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุภำยหลงักำรเสนอขำยครัง้แรก บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะด ำเนินกำรส่งมอบหนงัสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ ภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ  ทัง้นี ้บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิที่จะ
น ำส่งหนงัสือรบัรองสิทธิในหนว่ยลงทนุผ่ำนทำงสื่ออิเล็กโทรนิกส ์ซึ่งไดแ้ก่ ระบบอินเทอรเ์น็ตของบริษัทจดักำร หรอื อีเมลเ์พ่ือติดต่อ (email address) 
ตำมที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุไดแ้จง้ควำมประสงคไ์ว ้ซึ่งจะน ำส่งภำยใน 2 วนัท ำกำรนบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัที่จดัสรรหน่วยลงทนุ โดยถือว่ำหนงัสือรบัรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุที่ไดร้บัทำงสื่ออิเล็กโทรนิกสด์งักล่ำว สำมำรถใชแ้ทนหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุตำมปกติได ้ 
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บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ (Confirmation Note) เป็น สมดุ
บญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
(2) สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook)  
 
ในกรณีผูถ้ือหน่วยลงทนุรำยที่ประสงคจ์ะรบัเป็นสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เม่ือบริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุไดร้บัค ำขอเปิดบญัชี
กองทนุ รวมทัง้เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี และ/หรือค ำสั่งซือ้หน่วยลงทนุ และผูส้ั่งซือ้ไดช้ ำระเงินค่ำซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแลว้ บริษัทจดักำร
หรือผูส้นบัสนนุจะออกสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนั โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ปรำกฏชื่อในสมดุบญัชี
แสดงสิทธิในหน่วยลงทนุจะตอ้งเป็นผูร้บัสมดุบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง และผูถ้ือหน่วยลงทนุจะต้องลงลำยมือชื่อในสมดุบญัชีแสดงสิทธิ
ในหน่วยลงทนุภำยในวนัเดียวกนันัน้  
 
บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหนว่ยลงทนุจะจดแจง้ช่ือผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุเป็นผูถ้ือหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุก็ต่อเม่ือบริษัทจดักำร
ไดร้บัช ำระเงินค่ำจองซือ้หน่วยลงทนุถกูตอ้งครบถว้น และผูส้ั่งซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทนุจำกบริษัทจดักำรเรียบรอ้ยแลว้ และใหถ้ือ
ว่ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุที่บริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุออกใหใ้นนำมบริษัทจดักำรแก่ผูส้ั่งซือ้เป็นกำรออกแทนกำรออกหน่วยลงทนุของ
กองทนุและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนในกำรซือ้หรือขำยคืนหน่วยลงทนุ  
 
ผูถ้ือหน่วยลงทนุมีหนำ้ที่ที่จะตอ้งน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำใหบ้ริษัทจดักำรหรือผูส้นบัสนนุบนัทึกรำยกำรซือ้ขำยหน่วยลงทุนใหเ้ป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ โดยผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถน ำสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุมำบนัทึกรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัไดต้ัง้แตว่นัท ำกำรถดัจำกวนัที่
ค  ำนวณมลูค่ำทรพัยส์ินสทุธิ มลูค่ำหนว่ยลงทนุ รำคำขำยและรบัซือ้คืนหนว่ยลงทนุ โดยรำยกำรที่ปรำกฏอยู่ในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหนว่ยลงทุนจะถือ
ว่ำถกูตอ้งเม่ือรำยกำรดงักล่ำวตรงกนักบัขอ้มลูที่บนัทึกไวใ้นระบบนำยทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรอนญุำตใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุขอเปลี่ยนแปลงกำรรบัสมดุบญัชแีสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุ (Passbook) เป็น หนงัสือรบัรอง
สิทธิในหนว่ยลงทนุ (Confirmation Note) ในภำยหลงั โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดักำร  
 
14.2.3. บริษัทจดักำรโดยนำยทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิในกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ (Statement of Holding) ซึ่ง
ไดร้บักำรปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(1) ในกรณีที่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรจะน ำส่งโดยทำงไปรษณียห์รือสือ่อิเล็กทรอนิกสใ์หแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุ
โดยใหเ้ป็นไปตำมควำมประสงคข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุ ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
(2) ในกรณีที่ไม่มีกำรออกและ/หรือส่งมอบรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชส้มดุบญัชแีสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ (Passbook) ซึ่ง
ไดร้บักำรปรบัปรุงรำยกำรใหเ้ป็นปัจจบุนัแทนรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุได ้ 
 
หำกปรำกฏขอ้ผดิพลำดในหนงัสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ ผูถ้ือหน่วยลงทนุตอ้งท ำกำรทกัทว้งขอ้ผดิพลำดภำยใน 7 
วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่ไดร้บัหนงัสือรบัรองสิทธิ หรือรำยงำนกำรถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดักำรจะถือว่ำขอ้มลูดงักล่ำวถกูตอ้ง  
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัท ำหลกัฐำนแสดงสิทธิในหนว่ยลงทนุใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพื่อใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อบริษัทจดักำร
กองทนุรวมและบคุคลอ่ืนได ้
 
ในกรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษิัทจดักำรกองทนุรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทนุมอบใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  
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16. วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรในกรณีที่ผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช ำระหนี ้หรือตรำสำรที่ลงทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่องหรือไม่สำมำรถ
จ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำทีส่มเหตสุมผล  
 
ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินกำรเม่ือมีกำรผิดนดัช ำระหนีห้รือมีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้หรือเม่ือ
ปรำกฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่
สมเหตสุมผล  

การด าเนินการ 
ของบริษัทจัดการ 

กรณีกองทุนทีบ่ริษัทจัดการได้บันทึก
มูลค่าตราสารหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็น 

0 

กรณีทีมี่พฤติการณว่์าผู้ออกตราสารหนีห้รือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถช าระหนีไ้ด้ (1) หรือ
เม่ือปรากฏข้อเทจ็จริงทีบ่ริษัทจัดการพิจารณาแล้ว
เหน็ว่าตราสารทีล่งทุนโดยมีนัยส าคัญต่อ NAV 
ของกองทุนน้ันประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 

หรือไม่สามารถจ าหน่ายได้ด้วยราคาที่
สมเหตุสมผล (2) 

1. กำรก ำหนดใหเ้ป็น 
ผูมี้สิทธิไดร้บัเงินไดส้ทุธิจำก
ทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบั
ช ำระหนี ้

1.1 ก ำหนดใหผู้ถ้ือหน่วยทกุรำยที่มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วนัที่บรษิัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำ
ตรำสำรหนีห้รือสทิธิเรียกรอ้งเป็น 0 เวน้แต่
บริษัทจดักำรด ำเนินกำรตำม 1.2 ก่อนแลว้ 

1.2 อำจก ำหนดใหผู้ถ้ือหน่วยทกุรำยทีมี่ชื่ออยู่ใน
ทะเบียน ณ วนัที่มีพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือ
ลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ดก้็ได ้
หรือเม่ือปรำกฏขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำตรำสำรที่ลงทนุนัน้ประสบปัญหำขำดสภำพ
คล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่
สมเหตสุมผล 

2. กำรแจง้ต่อส ำนกังำน ขอ้มลู: ประเภท จ ำนวน ช่ือผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้ง เงินส ำรอง (ถำ้มี) และวนัที่
บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หรือวนัที่บริษัทจดักำรทรำบถึงพฤติกำรณ์
ว่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้แลว้แต่กรณี 

ระยะเวลำ: ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 

3. กำรจดัใหมี้ขอ้มลู จดัใหมี้ขอ้มลูตำม 2. ไวท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่ 
ส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำรและ
สถำนที่ตดิต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำร
ขำยหรือรบัซือ้คืนที่ใชใ้นกำรซือ้ขำยหนว่ย
ของกองทนุ ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัที่
บริษัทจดักำรแจง้ส ำนกังำนเป็นระยะเวลำ
อย่ำงนอ้ย 30 วนัดว้ย 

- 

หมายเหตุ:  

(1) บริษัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้งนัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

(2) บริษัทจดักำรไม่ตอ้งน ำตรำสำรนัน้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุในกรณีที่พิจำรณำแลว้มีควำมเชื่อโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่ำ
ตรำสำรที่กองทนุลงทนุโดยมีนยัส ำคญัต่อ NAV ของกองทนุประสบปัญหำขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่
สมเหตสุมผล และกำรจ ำหน่ำยจะไม่เป็นประโยชนต์่อผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยรวม ทัง้นี ้โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน์ 

 
ในกรณีที่บริษัทจดักำรไม่ไดมี้กำรก ำหนดผูมี้สิทธิไดร้บัเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีต้ำม 1. บริษัทจดักำรจะรบัช ำระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินอ่ืนที่มิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุไดเ้ม่ือด ำเนินกำรดงันี ้
 
(1) ระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนไวใ้นขอ้ผกูพนั  
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(2) ตอ้งไดร้บัมติพิเศษจำกผูถ้ือหน่วยก่อนกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนทีมิ่ใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ โดยด ำเนินกำรดงันี ้ 
 
(2.1) ระบรุำยละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยส์นิที่กองทนุจะไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน มลูค่ำของทรพัยส์ิน ประมำณกำรค่ำใชจ้่ำย เช่น ค่ำใชจ้่ำยใน
กำรไดม้ำซึ่งทรพัยส์ิน ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน และค่ำใชจ้่ำยในกำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ิน เป็นตน้  
 
(2.2) ระบเุหตผุลและควำมจ ำเป็นในกำรรบัช ำระหนี ้ 
 
(2.3) จดัใหมี้หรือจดัท ำเอกสำรหลกัฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงันี ้ 
(2.3.1) เอกสำรหลกัฐำนซึ่งแสดงใหเ้หน็ไดว้่ำมีกำรผดินดัช ำระหนีเ้กิดขึน้  
(2.3.2) บทวิเครำะหแ์ละเหตผุลประกอบบทวิเครำะหท์ีบ่ริษัทจดักำรจดัท ำ ซึง่แสดงถึงพฤติกำรณว์่ำผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้งจะไม่
สำมำรถช ำระหนีไ้ด ้หรือขอ้เท็จจริงที่บริษัทจดักำรพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ตรำสำรที่ลงทนุนัน้ขำดสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถจ ำหน่ำยไดด้ว้ยรำคำที่
สมเหตสุมผล  
 
ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินกำรเม่ือบริษัทจดักำรไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนเพ่ือกองทนุ 

การด าเนินการ รายละเอียด 

1. แจง้ขอ้มลูต่อส ำนกังำนภำยใน 15 วนัท ำกำรนบั
แต่วนัที่ไดร้บัทรพัยส์ินมำ 

ขอ้มลูดงันี ้ 
ประเภท จ ำนวน และชื่อผูอ้อกตรำสำรหนีห้รือลกูหนีต้ำมสิทธิเรียกรอ้ง วนัที่บริษัท
จดักำรไดร้บัทรพัยส์ินมำจำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน พรอ้มทัง้รำยละเอียด
เกี่ยวกบัทรพัยส์ินที่ไดร้บัโดยมีสำระส ำคญัอย่ำงนอ้ยเกี่ยวกบัทรพัยส์ินดงักล่ำว มลูค่ำ
ทรพัยส์ิน ค่ำใชจ้่ำยในกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

2. เปิดเผยขอ้มลูภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัทีบ่ริษัท
จดักำรไดแ้จง้ส ำนกังำนตำม 1. เป็นระยะเวลำมำกกว่ำ
หรือเท่ำกบั 30 วนั 

2.1 จดัใหมี้รำยละเอียดตำม 1. ไวท้ี่ส  ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริษัท
จดักำรตลอดจนสถำนที่ติดต่อทกุแห่งของผูส้นบัสนนุกำรขำยหรือรบัซือ้คืนทีใ่ชใ้นกำร
ซือ้ขำยหน่วยลงทนุของกองทนุ 

2.2 กรณีเป็นกองทนุปิด นอกจำกกำรด ำเนินกำรตำม 2.1 แลว้ ใหบ้รษิัทจดักำรระบไุว้
ในกำรประกำศ NAV และมลูคำ่หน่วยในครัง้ถดัจำกวนัที่ไดร้บัทรพัยส์ินนัน้มำว่ำ
กองทนุไดร้บัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนซึ่งผูล้งทนุสำมำรถขอดรูำยละเอียดไดท้ี่
ส  ำนกังำนใหญ่และส ำนกังำนสำขำของบริษัทจดักำร โดยใหร้ะบไุวใ้นกำรประกำศ
ดงักล่ำวไม่นอ้ยกว่ำ 3 ครัง้ติดต่อกนั 

3. ก ำหนดรำคำทรพัยส์ินที่กองทนุไดร้บัมำจำกกำร
รบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิอ่ืน 

เพ่ือใชใ้นกำรค ำนวณ NAV ของกองทุนตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่มำคมก ำหนด
โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน 

4. ค ำนวณ NAV ของกองทนุที่มีกำรรบัช ำระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินอ่ืน 

4.1 กรณีที่บริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจดักำรตอ้งไม่น ำ
ทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน และเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่
ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

4.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก 4.1 บริษัทจดักำรตอ้งน ำทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้
ดว้ยทรพัยส์ินอ่ืน มำรวมค ำนวณ NAV ของกองทนุ 

5. ด ำเนินกำรกบัทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้
ดว้ยทรพัยส์ินอ่ืน 

5.1 กรณีที่บริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำม 1. ของส่วนที่ 1 ใหบ้ริษัทจดักำรจ ำหน่ำย
ทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำไดโ้ดย
ค ำนึงถึงประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยเป็นส ำคญั (เวน้แต่ในกรณีทีผู่ถ้ือหน่วยที่มีสทิธิในเงิน
ไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีต้กลงรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินดงักล่ำว
แทนเงิน ทัง้นี ้ตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนัและตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรทีส่มำคม
ก ำหนดโดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน) 

5.2 กรณีอ่ืนนอกเหนือจำก 5.1 ให ้บริษัทจดักำรด ำเนินกำรกบัทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำร
รบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์นิอ่ืนดงักล่ำวตำมหลกัเกณฑด์งันี ้
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5.2.1 กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุนัน้สำมำรถลงทนุไดบ้ริษทัจดักำรอำจมีไว้
ซึ่งทรพัยส์ินดงักล่ำวต่อไปเพ่ือเป็นทรพัยส์ินของกองทนุก็ได ้

5.2.2 กรณีเป็นทรพัยส์ินประเภทที่กองทนุนัน้ไม่สำมำรถลงทนุไดบ้ริษัทจดักำร ตอ้ง
จ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักลำ่วในโอกำสแรกที่สำมำรถกระท ำไดโ้ดยค ำนึงถึงประโยชน์
ของผูถ้ือหน่วยเป็นส ำคญั  

5.3 ในระหว่ำงที่บริษัทจดักำรยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยส์ินดงักลำ่ว บริษทัจดักำร
อำจจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์ินดงักล่ำวก็ได ้

5.4 ในกรณีที่มีค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทรพัยส์ิน ใหบ้ริษัทจดักำรจ่ำยจำกทรพัยส์ิน
ของกองทนุ เวน้แต่กรณีกองทนุเปิดที่บริษัทจดักำรบนัทึกมลูค่ำตรำสำรหนีห้รือสิทธิ
เรียกรอ้งเป็น 0 ใหบ้ริษัทจดักำรจ่ำยจำกเงินส ำรอง รำยไดห้รือผลประโยชนท์ี่ไดจ้ำก
กำรบริหำรทรพัยส์ินนัน้ 

6. คืนเงินแก่ผูถ้ือหน่วยภำยใน 45 วนั 
นบัแต่วนัที่มีเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบั
ช ำระหนี ้

6.1 ใหบ้ริษัทจดักำรเฉลี่ยเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ย
ทรพัยส์ินอ่ืนคืนในแตล่ะครัง้ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยตำม 1. ของส่วนที่ 1 แลว้แต่กรณี ภำยใน 
45 วนันบัแต่วนัที่มีเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนี ้ 

6.2 ใหแ้จง้รำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเฉลี่ยเงินคืนไปยงัส ำนกังำนภำยใน 15 วนัท ำกำร
นบัแต่วนัที่บริษทัจดักำรไดเ้ฉลี่ยเงินคนื 

6.3 หำกบริษัทจดักำรมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นว่ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำร
รบัช ำระหนีไ้ม่คุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยบริษัทจดักำร
อำจน ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้งักลำ่วไปรวมจ่ำยในโอกำส
แรกที่กำรเฉลี่ยเงินคืนใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยจะคุม้กบัภำระค่ำใชจ้่ำยก็ได ้

หำกไดมี้กำรจ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืนจนครบถว้น
แลว้ และปรำกฏว่ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีน้ัน้ไม่คุม้กบั
ภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเฉลี่ยเงินคืน บรษิัทจดักำรอำจน ำเงินไดส้ทุธิจำกทรพัยส์ินอ่ืนที่
ไดจ้ำกกำรรบัช ำระหนีด้งักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็น NAV ของกองทนุก็ได ้ทัง้นี ้บริษัท
จดักำรจะด ำเนินกำรดงักล่ำวไดต้่อเม่ือไดร้ะบรุำยละเอียดไวใ้นขอ้ผูกพนัแลว้  

6.4 ส ำหรบักองทนุเปิดที่บริษัทจดักำรไดบ้นัทึกมลูคำ่ตรำสำรหนีห้รือสิทธิเรียกรอ้ง
เป็น 0 หำกต่อมำปรำกฏว่ำบรษิัทจดักำรไดร้บัช ำระหนีต้ำมตรำสำรหนีห้รือสทิธิ
เรียกรอ้งดงักล่ำวเป็นเงิน ใหบ้ริษัทจดักำรปฏิบตัติำม 6.1 – 6.3 โดยอนโุลม 

  
กำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะช ำระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุทีป่รำกฏชื่อตำมทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุ ณ 
เวลำที่ก ำหนด เท่ำนัน้  

17. การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรกองทนุรวมมีหนำ้ที่จดัใหมี้ทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมหลกัเกณฑท์ี่ออกตำมมำตรำ 125(5) แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันิษฐำนไวก้่อนว่ำทะเบียนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และกำรช ำระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืน รวมทัง้กำรใหส้ิทธิหรือกำรจ ำกดัสิทธิใด ๆ แกผู่ถ้ือหน่วยลงทนุที่
ปรำกฏรำยชื่อในสมดุทะเบียนผูถ้ือหนว่ยลงทนุ หำกไดก้ระท ำตำมขอ้ก ำหนดในขอ้ผกูพนัหรือตำมกฎหมำยแลว้ ใหถ้ือว่ำบริษัทจดักำรกองทนุรวมได้
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนำ้ที่แลว้ 
 
บริษัทจดักำรกองทนุรวมหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทนุจะปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนและกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ในกรณีดงันี ้
(ก) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทนุที่มิใชร่ำยย่อย และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุ
สถำบนั ผูล้งทนุรำยใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทนุสงู ตำมที่ก ำหนดในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
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(ข) กำรโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมที่เสนอขำยต่อผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ และกำรโอนหน่วยลงทนุจะท ำใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทนุไม่เป็นผูล้งทนุสถำบนัหรือผูล้งทนุรำยใหญ่พิเศษ ตำมที่ก ำหนด ในโครงกำรจดักำรกองทนุรวม เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 
(ค) กำรโอนหรือกำรจ ำน ำหน่วยลงทนุ ดงันี ้
1. หน่วยลงทนุที่บริษัทจดักำรกองทนุรวมขำยใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุก่อนวนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยำวที่จดัตัง้ขึน้ก่อน
วนัที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
2. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรเลีย้งชีพ  
3. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือกำรออมตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยกำรลงทนุของกองทนุ  
 
18. ข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :  

กรณีที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัทจดักำรจะไม่นบัคะแนน
เสียงส่วนที่เกินดงักลำ่ว เวน้แต่เป็นกรณีกองทนุรวมที่มีกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วยลงทนุชนิดดงักลำ่วมีผูถ้อืหน่วยลงทนุเพียงรำยเดียว จะนบั
คะแนนเสียงของผูถ้ือหน่วยลงทนุดงักล่ำวไดเ้ต็มตำมจ ำนวนที่ถืออยู่ 
 
19. หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กำรด ำเนินกำรใดที่โครงกำรจดักำรกองทนุรวมหรือกฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หำกบริษทัจดักำรกองทนุรวมไดด้ ำเนินกำรไป
ตำมมติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ไดร้บัมำโดยชอบแลว้ ใหถ้ือว่ำผูถ้ือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ ำเนินกำรดงักล่ำวและมีผลผกูพนัตำมมติ 
 
มติของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่ใหด้  ำเนินกำรใดอนัเป็นกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนดในกฎหมำย ใหถ้ือว่ำมตนิัน้เสียไป 
 
ในกรณีที่เป็นกำรขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคัญ ตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทนุ (มติ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งเขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้ือหน่วยลงทนุซึ่งส่งหนงัสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที่กองทนุรวมมีกำร
แบ่งชนิดหน่วยลงทนุ กำรขอมติผูถ้ือหน่วยลงทนุนอกจำกจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรขอมตผิูถ้ือหน่วยลงทนุที่ก ำหนดไวใ้นขอ้
ผกูพนั หรือที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 หรือตำมที่ก ำหนดในประกำศนีแ้ลว้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์พ่ิมเติมดงัต่อไปนีด้ว้ย 
 
(1) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่เท่ำกนั ตอ้งไดร้ับมติเสียงขำ้ง
มำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วยลงทนุแต่ละชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชนข์องผูถ้ือหน่วยลงทนุไม่ว่ำกรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหน่วย
ลงทนุแตล่ะชนิดที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุชนดิใดชนิดหนึง่ ตอ้งไดร้บัมติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษของจ ำนวนหนว่ยลงทนุแต่ละชนิด
ที่ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
 
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :  

กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัที่เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสำระส ำคญัที่เป็นไปตำมและไม่ขดัหรือแยง้กบั
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี่ออกโดยอำศยัอ ำนำจของกฎหมำยดงักล่ำว ใหถ้ือว่ำขอ้ผกูพนัสว่นที่
แกไ้ขเพ่ิมเติมนัน้มีผลผกูพนัคู่สญัญำ 
 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทั้งนี ้เรื่องที่กระทบต่อ
สิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั ใหร้วมถึง 
 
(ก) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัผลประโยชนต์อบแทนและกำรคนืเงินทนุใหแ้กผู่ถ้ือหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืนตำมขอ้ 6 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 
19/2554 
(ค) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรรบัช ำระหนีด้ว้ยทรพัยส์ินอ่ืน  
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(ง) ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรประกนัตำมขอ้ 3/1 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทนุรวมมีประกนั และขอ้ก ำหนด
เกี่ยวกบักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุเสียผลประโยชน  ์
(จ) เร่ืองที่ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่ำกระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุอย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ใหมี้ผลผกูพนัเม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไม่ตอ้งไดร้บัมติของผู้ถือหน่วยลงทนุ 
 
(ก) เป็นกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สำระส ำคญัสอดคลอ้งกบัโครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยไดร้บัมติโดยเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษ
ของผูถ้ือหน่วยลงทนุ หรือไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน แลว้แต่กรณี หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงควำมเห็นว่ำกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนันัน้เหมำะสม มีควำมจ ำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทนุ
อย่ำงมีนยัส ำคญั 
กำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ำกรณีใด 
 
ตอ้งกระท ำเป็นหนงัสือลงลำยมือชื่อโดยบคุคลผูมี้อ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทจดักำรกองทนุรวมและผูด้แูลผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตรำบริษัท (ถำ้
มี) บริษัทจดักำรกองทนุรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที่ท  ำกำรและเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำรกองทนุรวมเพ่ือใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุสำมำรถตรวจดู
ได ้รวมทัง้จดัส่งสรุปกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทัง้เหตผุลและควำมจ ำเป็นใหผู้ถ้ือหน่วยลงทนุพรอ้มกบักำรส่งรำยงำนประจ ำปีของกองทนุรวม  
 
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. กำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร : มี  
 
21.2. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรตกลงใหมี้กำรระงบัขอ้พพิำทโดยกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำร ในกรณีที่บริษัทจดักำรปฎิบตัิไม่เป็นไปตำมโครงกำรจดักำรกองทนุรวมนี ้
และ/หรือหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ที่เกี่ยวขอ้ง อนัมีผลใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมแลว้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมสำมำรถน ำขอ้พิพำทเขำ้สู่ กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนญุำโตตลุำกำรของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ได ้ 
 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เง่ือนไขในกำรเลิกกองทนุ :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวมเม่ือปรำกฏกรณีดงัต่อไปนี ้ 
 
22.1.1  หำกปรำกฏว่ำกองทนุเปิดใดมมีลูค่ำหน่วยลงทนุหรือมีผูถ้ือหน่วยลงทนุเป็นจ ำนวนดงันี ้ 
(1) จ ำนวนผูถ้ือหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกว่ำ 35 รำยในวนัท ำกำรใด  
(2) มลูค่ำหน่วยลงทนุทีข่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดโดยค ำนวณตำมมลูค่ำที่ตรำไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือนอ้ยกว่ำ 50 ลำ้นบำทในวนัท ำกำรใดและบริษัท
จดักำรประสงคจ์ะเลิกกองทนุเปิดนัน้  
 
22.1.2  เม่ือส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. สั่งใหบ้ริษัทจดักำรเลิกกองทนุเปิดในกรณีทีบ่ริษัทจดักำร กระท ำกำรหรืองดเวน้กระท ำกำรจนก่อใหเ้กิด
ควำมเสียหำยแก่กองทนุเปิด หรือไม่ปฏิบตัิตำมหนำ้ทีข่องตน  
 
22.1.3  เม่ือไดร้บัควำมเห็นชอบตำมมติเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทนุที่จ  ำหน่ำยไดเ้เลว้ทัง้หมดของ
โครงกำรจดักำรใหเ้ลิกโครงกำรจดักำรกองทนุรวม 
 
22.1.4  ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจเพิกถอนกำรอนุมตัิใหจ้ดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมเพ่ือผูล้งทนุทั่วไป หำกปรำกฏวำ่  
(1) มีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมโครงกำรหรือขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับรษิัทจดักำรที่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสั่งที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว   
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(2) มีกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทนุโดยบรษิัทจดักำรมิไดป้ฏบิตัิหรือดแูลใหมี้กำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรเสนอขำยหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพื่อ
ผูล้งทนุทั่วไปตำมที่ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรจดัส่งหรือแจกจ่ำยหนงัสือชีช้วนและกำรเสนอขำยหน่วย
ลงทนุ 
 
22.2. กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำร เม่ือเลิกกองทนุรวม :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทนุรวม ดงัต่อไปนี ้
 
22.2.1  ยตุิกำรรบัค ำสั่งซือ้และค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 
 
22.2.2  แจง้ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแตว่นัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 โดยวิธีกำรดงันี ้ 
(ก) แจง้ผูถ้ือหน่วยลงทนุที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทนุโดยช่องทำงใดๆ ที่มีหลกัฐำนว่ำสำมำรถติดต่อผูถ้ือหน่วยลงทนุได ้ 
(ข) แจง้เป็นหนงัสือถึงผูด้แูลผลประโยชน ์ 
(ค) แจง้ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ผ่ำนระบบที่จดัไวบ้นเว็บไซตข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
 
22.2.3  จ ำหน่ำยทรพัยส์ินที่เหลืออยู่ของกองทนุรวมดงักล่ำว ภำยใน 5 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่เกิดเหตกุำรณต์ำมขอ้ 22.1 เพ่ือรวบรวมเงินเท่ำที่สำมำรถ
กระท 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 ำเนินกำรรวบรวมทรพัยส์ิน 
จดัท ำบญัชี จ ำหน่ำยทรพัยส์นิของกองทนุรวม ช ำระหนีส้ิน และค่ำใชจ้่ำยตำ่ง ๆ ของกองทนุรวม รวมทัง้ท ำกำรอย่ำงอ่ืนตำมที่จ  ำเป็นเพ่ือช ำระบญัชี
กองทนุรวมใหเ้สรจ็สิน้ ทัง้นี ้ตำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีกำรที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
 
ส ำหรบัคำ่ใชจ้่ำยและเงินค่ำตอบแทนในกำรช ำระบญัชีของกองทนุรวมจะหกัจ่ำยจำกทรพัยส์ินของกองทนุรวมและผูช้  ำระบญัชีจะด ำเนินกำรเฉลี่ยคืนเงิน
ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทนุตำมมลูคำ่ทรพัยส์ินสทุธิคงเหลือตำมสดัส่วนหนว่ยลงทนุที่ผูถ้ือหน่วยลงทนุถืออยู่ตำมหลกัฐำนที่ปรำกฎในทะเบียนผูถ้ือหนว่ย
ลงทนุ 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 ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่ำงอ่ืน 
บริษัทจดักำรจะอำ้งอิงที่อยู่ของบริษัทจดักำรเป็นภมิูล ำเนำ เพื่อบริษัทจดักำรจะไดน้ ำทรพัยด์งักล่ำวไปวำงทรพัย ์ณ ส ำนกังำนวำงทรพัย์ และด ำเนินกำร
จดทะเบียนเลิกกองทนุตำมขัน้ตอนใหเ้สรจ็สิน้ได ้ 
 
โครงกำรจดักำรกองทนุรวมที่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที่แนบทำ้ยขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุกบับริษทัจัดกำรกองทนุรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอ้ผกูพนัระหว่ำงผูถ้ือหน่วยลงทนุ
กบับริษัทจดักำรกองทนุรวม  
 

 

  



                          - กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอคิวิตี้เฮดจ์ -              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด       

 
 

 

หนังสือชีช้วนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (“บริษัทจดัการ”)  ได้สอบทานข้อมลูในหนงัสือชีช้วน
ฉบบันีด้้วยความระมดัระวงัในฐานะผู้ รับผิดชอบในการดําเนินการของกองทุนรวมแล้ว และบริษัทจดัการ
ขอรับรองว่าข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด และไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้อง
แจ้งในสาระสําคญั 

 
 
 
 
 

 
 

ผู้ มีอํานาจลงนาม………………………………… 
(นางสาวสดุาภรณ์ งามวิไลกร) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 

 
 


